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1 SELVITYKSEN TAUSTAA 
 
 
Erikoislääkärikoulutuksen järjestäminen valtakunnallisesti 
 
Suomessa erikoislääkärikoulutusta hallinnoi opetusministeriö (OKM) yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysministeriön (STM) kanssa. STM lähinnä määrittelee koulutuksen tarpeen, ja OKM 
neuvottelee yliopistojen kanssa koulutuksen järjestämisestä. Yliopistot toimivat yhteistyössä 
yliopistollisten sairaaloiden kanssa omalla vastuualueellaan. Lääketieteellisten tiedekuntien 
yhteydessä toimii viisi alueellista neuvottelukuntaa, joiden tarkoituksena on ollut arvioida kunkin 
yliopistosairaalapiirin erikoislääkärikoulutuksen tarvetta. Alueellisille neuvottelukunnille ei 
kuitenkaan ole muodostunut päätösvaltaa erikoislääkärikoulutuksen suhteen, vaan ne ovat olleet 
lähinnä neuvoa-antavassa ja mielipiteitä kokoavassa roolissa. Sairaanhoitopiirit ovat viime vuosina 
pitkälti ohjanneet erikoistumiskoulutusta säätelemällä erikoistumisvirkoja.  
 
Valtakunnan tasolla erikoislääkäritilannetta ja koulutustarvetta ovat viime vuosikymmenten aikana 
selvittäneet useat tahot. STM:n lääkärityövoiman laskentatyöryhmä III:n antama arvio johti 1993 
perustutkintomäärien selvään leikkaukseen 1993–1997. Vuoden 1997 laskentatyöryhmä IV:n työn 
perusteella taas perustutkintomääriä ryhdyttiin asteittain nostamaan ja 1999 erikoislääkärikoulutus-
asetusta uudistettiin (mm. erikoisalojen määrä väheni, yliopiston ulkopuolisen koulutuksen määrä 
lisääntyi). Perustutkintoa suorittamaan otettujen opiskelijoiden määrä saavutti valtakunnallisesti 
huippunsa 2006, jolloin yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien sisäänottomäärä oli yhteensä 638 
opiskelijaa, mihin sisältyi 26 muuntokoulutettavaa (muuntokoulutus toteutettiin Turun yliopistossa 
projektina 2003–2006: suunniteltu vuotuinen sisäänotto oli 25, kaikkiaan opiskelijoita hyväksyttiin 
87). Turun yliopisto saavutti suurimman sisäänottomääränsä, 149 opiskelijaa, vuonna 2006.  
 
Vuoden 2011 valtakunnallinen sisäänotto oli 600 opiskelijaa, joista 120 otettiin Turun yliopistoon. 
Näin ollen Turun yliopisto kouluttaa viidesosan Suomen lääketieteen lisensiaateista, vaikka 
TYKSin nykyinen erityisvastuualueen väestöpohja on huomattavasti pienempi kuin viidesosa maan 
väkiluvusta. Seurauksena on valmistuneiden lisensiaattien muutto pois alueelta, suurelta osin 
pääkaupunkiseudulle. Tämä selittää peruskoulutusmäärään nähden pienen erikoistumispaikkojen ja  
suoritettujen erikoislääkäritutkintojen määrän. Jo useamman vuoden ajan jatkunut lääketieteen 
lisensiaattien suuri vuosituotanto onkin johtanut jo ainakin Varsinais-Suomessa tietyillä aloilla 
erikoistumispaikoista kilpailuun ohjaten näin osaltaan erikoisalavalintoja. 
 
Perustutkintoa suorittavien määrän voimakas kasvu on johtanut opetuksen aiempaa suurempaan 
hajauttamiseen yliopistollisten keskussairaaloiden ulkopuolelle, joskin voimakkaan kasvun on 
koettu  aiheuttaneen  myös  ongelmia,  koska  resursseja  ei  ole  lisätty  samassa  tahdissa.  Myös  
erikoislääkärikoulutusasetuksen muutos johti  keskussairaaloiden aseman vahvistumiseen ns. 50/50-
säännön tultua voimaan. Nämä muutokset ovat johtaneet lisääntyneeseen koulutusyhteistyöhön 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa ja yhteistyöneuvotteluihin Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa.  
 
Asetusmuutoksen koettiin osin vastanneen huonosti palvelujärjestelmän tarpeisiin erityisesti 
sisätautien ja kirurgian aloilla sekä toisaalta johtaneen koulutuksen organisoimisen ja rahoituksen 
ongelmiin esim. lastentautien alalla. Myös näihin kysymyksiin otettiin kantaa vuonna 2007 
johtajaylilääkäri Hannu Puolijoen ja professori Anja Tuulosen selvityksessä, jossa esitettiin 
erikoislääkärikoulutukseen useita uudistuksia lainsäädäntöön, koulutusstrategiaan, koulutuksen 
rahoitukseen ja koulutuksen laadun arviointiin. Esityksessä mm. esitettiin vanhuspsykiatrian ja 
päivystyslääketieteen erikoisalan sekä päihdehuollon lisäkoulutusohjelman perustamista. 
Uudistusten valmistelu annettiin työryhmälle, joka on esittänyt loppuraporttinsa STM:lle 
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huhtikuussa 2011. Raportissa esitetään mm. vanhuspsykiatrian ja akuuttilääketieteen erikoisalojen 
perustamista, kirurgian runkokoulutuksen pidentämistä, sisätautialoilla ensin suoritettavaa 
erikoistumista yleissisätauteihin, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisalojen yhdistämistä, 
radiologian koulutusohjelman pidentämistä kuuteen vuoteen sekä laboratorioalojen 
runkokoulutuksen yhdistämistä.  
 
Hammaslääketieteen alalla esitti professori Risto-Pekka Happonen myös 2007 STM:n tilaamassa 
selvitystyössään hammaslääkärikoulutuksen vuosittaisen sisäänoton nostamista senhetkisestä noin 
100 opiskelijasta 160 opiskelijaan, opetuksen suurempaa hajauttamista yliopistojen ulkopuolelle 
sekä koulutuksen uudelleenaloitusta Kuopiossa. Esitykset toteutettiin. Erikoistumiskoulutukseen ei 
tämän pohjalta muutoksia kuitenkaan tehty. STM:n tuoreessa selvityksessä todetaan selvä tarve 
erikoishammaslääkärikoulutuksen lisäämiselle ja ehdotetaan hammaslääketieteellistä diagnostiikkaa 
uudeksi erikoisalaksi. Lisäksi työryhmä esittää hammaslääketieteen terveydenhuollon 
erikoistumiskoulutuksen toteuttamista myös palvelujärjestelmässä, jolloin koulutuksesta syntyviä 
kustannuksia voidaan korvata erityisvaltionosuuksin. Työryhmä toteaa erikoislääkäri- ja 
erikoishammaslääkärikoulutukseen tarvittavan vahvempaa valtakunnallista koordinaatiota ja 
ehdottaa säädettäväksi lääkärien ja hammaslääkärien valtakunnallisesta yhteistyöelimestä, jonka 
tehtävänä on ohjata erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen erityisvaltionosuuksia 
palvelujärjestelmän tarpeiden mukaisesti. 
 
Palvelujärjestelmän muutokset ovat viimeisen vuosikymmenen aikana vieneet kohti 
erikoissairaanhoidon toimintojen keskittämistä. Perusterveydenhuollon päivystyspisteiden 
huomattavan vähentymisen rinnalla myös erikoissairaanhoidon päivystyksissä on tapahtunut 
ainakin laadullista karsintaa raskaamman päivystystoiminnan loputtua useissa aluesairaaloissa. 
Tähän suuntaan on vaikuttanut myös synnytysten keskittämisen trendi. Toisaalta 
perusterveydenhuoltoa on haluttu tukea tuomalla sairaalaerikoisalojen lääkäreitä toimimaan 
perusterveydenhuollon piirissä. Näissä ristikkäiset kehitystrendit tuovat omat haasteensa 
erikoisalojen koulutustarpeen sekä yleis- ja erityisosaamisen painottamisen arviointiin. 
 
 
Erikoislääkäreiden koulutus- ja työvoimaselvitykset 
 
Lääkäri Antti Puhakka toteutti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimeksiannosta vuonna 2007 
järjestelmällisen alueellisen selvityksen Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien 
alueellisesta erikoislääkäritilanteesta sekä erikoislääkärikoulutuksen tarpeesta vuoteen 2020. 
Selvityksessä todettiin kolmella erikoisalalla (anestesia, ortopedia, sisätaudit) todennäköisen 
ylikoulutuksen vaaran, 15 erikoisalalla (keuhkosairaudet, korvataudit, lastenneurologia, 
lastenpsykiatria, lastentaudit, naistentaudit, neurokirurgia, neurologia, nuorisopsykiatria, 
silmätaudit, kaikki sisätautialat kokonaisuutena ja urologia, kliininen kemia, kliininen farmakologia 
ja lääkehoito, syöpätaudit) todennäköisesti tulevaa tarvetta vastaavan koulutusmäärän, 17 
erikoisalalla (endokrinologia, fysiatria, gastroenterologia, gastroenterologinen kirurgia, ihotaudit, 
infektiosairaudet, kardiologia, kliininen fysiologia, kliininen hematologia, kliininen neurofysiologia, 
kliininen mikrobiologia, lastenkirurgia, nefrologia, sydän- ja rintaelinkirurgia, kliininen 
hammashoito, hampaiston oikomishoito ja suu- ja leukakirurgia) mahdollisen alituotannon sekä 
yhdeksällä erikoisalalla (foniatria, käsikirurgia, patologia, perinnöllisyyslääketiede, 
plastiikkakirurgia, psykiatria, radiologia, reumatologia ja verisuonikirurgia) todennäköisen 
alituotannon tai pulan. Selvityksen perusteella toteutettiin virkajärjestelyjä Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirissä.  
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Vuonna 2009 lääkäri Teppo Heikkilä toteutti vastaavan selvityksen Kuopion yliopistollisen 
keskussairaalan erityisvastuualueella todeten, että Kuopion yliopisto ei kykene siihenastisella 
koulutusvolyymilla vastaamaan KYS-erityisvastuualueen kasvavaan tarpeeseen. Yksittäisistä 
erikoisaloista erityisesti psykiatristen alojen (pois lukien oikeuspsykiatria) sekä syöpätautien 
todettiin olevan suurissa ongelmissa erikoislääkärien riittävyyden suhteen ja myös jatkossa näihin 
arvioitiin kohdistuvan suurimman paineen. Sisätautien ja kirurgian alalla taas todettiin vaarana 
olevan ylikoulutus. Lääkäri Johanna Rellman on tällä hetkellä toteuttamassa vastaavaa selvitystä 
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Lisäksi professori Olli Meretoja aloitti 
vastaavan selvitystyön HUS-alueella kesällä 2011 ja hänen kanssaan on tehty yhteistyötä. 
 
Turun alueen on todettu kärsivän merkittävästä korkea-asteen koulutettujen muuttotappiosta, 
”aivovuodosta”. Valtakunnallisesti korkeakoulutettujen muuttoliikkeestä hyötyvät erityisesti 
Helsingin mutta myös Tampereen ja Oulun vaikutusalueet. Vuoden 2007 Puhakan selvityksessä 
muuttoliikettä ei otettu huomioon. Heikkilän selvityksessä KYS-alueelta 2009 käytettiin 
erikoisaloittaista liikkuvuutta kuvaavaa kerrointa tämän seikan arvioimiseksi. 
 
Lääkärien työolot ja terveys 2010 –selvityksessä todettiin osa-aikatyötä tekevien lääkäreiden osuus 
kaikissa ikäryhmissä suuremmaksi naisten kuin miesten osalta, joskin iän karttuessa ero pieneni. 
Kaikista työsuhteisista lääkäreistä keskimäärin 17 % teki osa-aikatyötä osuuden ollessa 
terveyskeskuksissa hieman suurempi, 20 %. Lääkäreistä 34 % arvioi jäävänsä eläkkeelle 65-
vuotiaana alle 20 % arvioidessa jatkavansa tätä vanhemmiksi ja alle 10 % arvioidessa jäävänsä 
eläkkeelle alle 63-vuotiaana. 
 
Erikoislääkäritarpeen ja erityisesti erikoisalakohtaisen erikoislääkärikysynnän arviointi on 
käytännössä osoittautunut hyvin haasteelliseksi, mitä kuvaavat mm. STM:n arvioiden voimakkaat 
muutokset lyhyellä aikavälillä sekä selvitysmiesten Puhakka ja Heikkilä esittämät varaukset 
tulosten arvioinnin osalta. Ainoa selkeä tarpeeseen havaitusti korreloiva tekijä onkin 
bruttokansantuote. Keskeisiä muuttujia ovat väestön ikääntyminen, lääkäreiden eläkkeelle 
siirtyminen, uusien lääkäreiden määrät, kysynnän ja tarjonnan monimutkainen yhtälö, lääketieteen 
kehittyminen, medikalisaatio, alan naisistuminen, työtapojen ja –sidonnaisuuden muutokset, osa-
aikatyön lisääntyminen, jne. 
 
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston strategiset linjaukset 
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja TYKS erityisvastuualueella erikoislääkärikoulutusta ja 
erikoislääkäritarpeen suunnittelua on sivuttu useissa toimintaa säätelevissä asiakirjoissa. VSSHP:n 
strategiassa vuosille 2007 2015 lääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksen kantavana ajatuksena on 
kehittää koulutusta yhteistyössä Turun yliopiston kanssa palvelujärjestelmän tulevien tarpeiden 
vaatimusten mukaisesti. Opetuksessa hyödynnetään koko sairaanhoitopiiriä, perusterveydenhuoltoa 
ja Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja täydennyskoulutusta 
tehdään kehittämissuunnitelman mukaisesti. Palveluvalikoiman kattavuuden ylläpitämiseksi 
VSSHP:n strategiassa kannustetaan erityisosaamisen ylläpitämiseen ja hankintaan, mutta toisaalta 
toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi kokonaiskustannusten painopistettä siirretään perusterveyden-
huollon suuntaan vähentämällä erikoissairaanhoidon vuodeosastotoimintaa. Strategiassa on todettu 
eläkepoistuman olevan suuri haaste pätevän henkilöstön rekrytoinnille. 
 
Vuonna 2010 hyväksytyssä TYKSin erityisvastuualueen opetus- ja koulutuspolitiikassa keskeistä 
on koulutuksen työelämävastaavuus. Koulutuspaikkojen määrien ja alakohtaisen jaon tulee vastata 
alueellisia työvoimatarpeita, ja työvoiman riittävyyttä tulee seurata sekä ennakoida koulutustarpeita. 
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Henkilöstön pysyvyyden on todettu edellyttävän koulutuksen kautta tarjottavia 
urakehitysmahdollisuuksia. Suunnitelmassa asetetaan tavoitteet myös laadukkaitten 
opetusprosessien resurssien osalta. Lisäksi tieteellinen jatkokoulutus nähdään keinona laadukkaan 
potilashoidon vahvistamiseksi, ja yhtenä tieteellisen jatkokoulutuksen edistämisen keinona 
mainitaan erikoistuvien lääkärien ja hammaslääkärien ns. kaksoiskoulutus, eli tohtoritutkinnon 
suorittaminen erikoistumiskoulutuksen rinnalla. 
 
VSSHP:n strategiassa TYKSin roolia yliopistosairaalana selkeytetään ja virat, joissa edellytetään 
tutkijakoulutusta, määritellään erikseen. Erillisessä 2007 hyväksytyssä tiede- ja tutkimus 
strategiassa vuosille 2007–2012 on todettu strategian mahdollistavan resurssien fokusoinnin 
valituille aloille ja terveyshaasteisiin, joissa voidaan saavuttaa hyötyjä eri aikajänteillä. Strategia 
mahdollistaa erityisosaamisalueiden nimeämisen tai erityisosaamiskeskusten perustamisen ja 
toisaalta sen, että joillakin aloilla pyritään vain keskussairaalatasoiseen kliiniseen potilashoitoon. 
Strategiassa nostetaan esiin kliinisen työn ja tutkimustyön yhteensovittamisen ongelma ja esitetään 
selvitettäväksi, miten tutkijakouluja voidaan hyödyntää kliinistä työtä tekevien lääkärien 
väitöskirjahankkeiden tukemiseksi.  
 
Turun yliopiston ammatillisen jatkokoulutuksen strategiassa vuosille 2011–2012 nostetaan myös 
korkeatasoisesti koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuden turvaaminen yhdeksi 
strategiseksi näkökulmaksi. Lisäksi strategian toteutumisen edellytykseksi nähdään sitoutuminen 
siihen, että TY:n lääketieteellisen tiedekunnan ammatillinen jatkokoulutus on kaikilla erikoisaloilla 
valtakunnallisesti haluttu ja kilpailtu erikoistumiskoulutus.  
 
Nykyisessä selvityksessä huomioitiin myös Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan 
sairaanhoitopiirien kesken käynnistetty ns. "Länsirannikon miljoonapiirin" strategiavalmistelu ja 
tähän yhtenä oleellisena osana kuuluva opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen vision luominen 
yhdessä Turun yliopiston ja alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Tällä alueella asuu 51,5 % 
Suomen 290 000 äidinkielenään ruotsia puhuvasta kansalaisesta.  
 
 
Selvityksen tarkoitus 
 
Projektin tarkoituksena on selvittää erikoislääkärikoulutuksen muutostarpeita sekä muita 
toimenpiteitä, joilla turvataan Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien julkisen 
sektorin erikoissairaanhoidon erikoislääkäritarve vuoteen 2025 asti ottaen huomioon  päivystyksen 
ja kansalliskieliryhmien tarpeet. Selvityksestä on rajattu pois erikoisalat, jotka eivät ole 
yliopistosairaalassa edustettuina (yleislääketiede, työterveyshuolto, geriatria, oikeuspsykiatria, 
liikuntalääketiede, terveydenhuolto, oikeuslääketiede). 
 
 
Selvityksen tavoitteet 
 

1. Tavoitteena on päivittää vuoden 2007 raportin tiedot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja 
Satakunnan sairaanhoitopiirin yksittäisten erikoisalojen erikoislääkärimääristä,  
erikoislääkäreiden ikäjakaumasta, päätyönantajasta sekä tuottaa vastaavat tiedot Vaasan 
sairaanhoitopiiristä. Lisäksi selvitetään ovatko lääkärit pääasiallisesti lääkärin työssä vai 
muussa työssä. 

2. Tavoitteena on arvioida erikoislääkäripoistuman ja erikoislääkärituotoksen välistä suhdetta 
vuonna 2025 nykyisellä koulutusvolyymilla ja alojen ylilääkäreiden arvion perusteella; sekä 
selvittää edellisen raportin vastaavuutta nykytilanteeseen aloilla, joilla virkamuutoksia ei 



 8 

raportin jälkeen tehty ja toisaalta virkamuutosten vaikutuksia aloilla, joilla niitä tehtiin. 
Kirjeitse haastatellaan myös Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien ylilääkärit. 

3. Tavoitteena on arvioida erikoisalakohtaisia muuttoliikkeen ja yksityissektorin vetovoiman 
vaikutuksia erikoislääkäreiden saatavuuteen sairaanhoitopiirien alueella. Arvioidaan myös 
osa-aikaisuuden sekä muiden mahdollisesti työpanokseen vaikuttavien tekijöiden vaikutus. 

 
 
2 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
 
Tilastoaineisto 
 
Selvityksen piiriin sisällytettiin ne lääketieteen erikoisalat, jotka kuuluvat VSSHP:n toiminta-
alueisiin, minkä vuoksi esimerkiksi yleislääketieteen, geriatrian ja työterveyshuollon aloja ei 
arvioitu. Vastaavasti hammaslääketieteen erikoisaloista arvioitiin suu- ja leukakirurgia, oikominen 
ja kliininen hammashoito, mutta ei suun terveydenhuoltoa. 
 
Selvityksessä käytetyt tiedot erikoislääkäreiden erikoisalan mukaisesta määrästä, ikä- ja 
sukupuolijakaumasta sekä suoritettujen tohtorintutkintojen määrästä on saatu Lääkäriliiton 
tietokannasta. Luvut kuvastavat tilannetta 1.1.2011. Erikoislääkärin erikoisala määrittyy tässä 
aineistossa hänen viimeksi suorittamansa erikoislääkäritutkinnon mukaan ja sijoittuminen 
sairaanhoitopiirin alueelle asuinpaikan mukaan. Tietokannassa erikoislääkäreiden ikä on rajattu 31–
64-vuotiaisiin ja eläkkeelle siirtymisen oletusikä on 65 vuotta. Tämä vastaa Lääkärien työolot ja 
terveys 2010 –selvityksessä kuvattua lääkärien omaa arviota. Kattavaa tietoa erikoislääkäreiden 
työskentelystä sairaanhoitopiirien palveluksessa ikäkausittain ei ollut saatavissa. 
 
Turun yliopiston LL- ja HLL-tutkintoja koskevat tiedot on saatu Turun yliopiston lääketieteellisestä 
tiedekunnasta ja osin STM:n KOTA-verkkotilastotietokannasta. Erikoisalakohtaiset tutkintomäärät 
sekä valtakunnallisesti että Turun yliopiston osalta on saatu Helsingin yliopiston ylläpitämästä 
valtakunnallisesta erikoislääkäritutkintotilastosta. 
 
Valtakunnalliset tiedot vuoden 1994 jälkeen valmistuneiden selvityksen piiriin kuuluvien 
erikoisalojen erikoislääkäreiden sijoittumisesta alueellisesti on saatu Lääkäriliiton tietokannoista. 
Ajanjakso on rajattu niin, että erikoislääkäreistä on käytettävissä mahdollisimman kattavat 
koulutuspaikkakuntatiedot. 
 
Tiedot Helsingin yliopiston lääketieteen lisensiaatin ruotsinkielisen koulutusohjelman opiskelijoista 
ja heidän valmistumisen jälkeisestä sijoittumisestaan on saatu Helsingin yliopiston 
lääketieteelliseltä tiedekunnalta ja Finska Läkaresällskapetin juhlajulkaisusta 2010. 
 
Tiedot erikoisalojen virkatilanteista selvityksen piirissä olevissa sairaaloissa on saatu tämän 
selvityksen puitteissa tehdystä ylilääkärikyselystä. 
 
 
Ylilääkärihaastattelu ja verkkokysely sekä erikoisalayhdistysten arviot 
 
Haastateltaviksi valittiin päivystävien erikoisalojen VSSHP:n tai TYKS:n ylilääkärit, joissain 
tapauksissa myös erikoislääkärikoulutuksesta vastaavat professorit. Lisäksi haastateltiin ylilääkärit 
sellaisilta erikseen määritellyiltä erikoisaloilta, joilla katsottiin olevan erityisiä haasteita 
erikoislääkärituotannossa.  
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Haastateltuja aloja olivat neurologia, gynekologia, patologia, onkologia, gastroenterologinen 
kirurgia, lastenkirurgia, ortopedia ja traumatologia, sydän- ja rintaelinkirurgia, verisuonikirurgia, 
sisätaudit, lastentaudit, radiologia, anestesiologia ja tehohoito, silmätaudit ja psykiatria. Muiden 
alojen ylilääkärit sekä em. alojen ylilääkärit muissa selvityksen piirissä olevissa sairaaloissa 
vastasivat webropol-pohjaiseen verkkokyselyyn erikoisalan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. 
Ylilääkäreiltä saatiin tiedot myös erikoisalojen sairaalakohtaisista virkarakenteista ja niiden 
täyttöasteista. Tietoja täydennettiin myös sähköpostitse. 
 
Eräiltä erikoisaloilta on käytettävissä myös kyseisten alojen erikoislääkäriyhdistysten vuonna 2011 
Lääkäriliitolle osana liiton päivystysselvitystä antamat arviot erikoisalan erikoislääkärimäärän 
tarpeen kehityksestä valtakunnallisesti vuoteen 2025 mennessä. Nämä tiedot on tuotu tekstissä esille 
erikoisaloittain. 
 
 
Menetelmät 
 
Erikoisalakohtaiset selvitykset noudattavat yhtenäistä rakennetta: Tilastoihin ja kyselyyn perustuen 
kuvataan ensin tilanne vuonna 2011, seuraavaksi tarkastellaan erikoislääkärikoulutusta ja 
muuttoliikettä, palvelurakennetta sekä arviota tulevaisuudesta vuoteen 2025 asti. Lopuksi esitetään 
selvityshenkilöiden johtopäätökset kerätyn tiedon pohjalta.   
 
Lääkäriliiton tilastosta (1.1.2011) on laadittu taulukko, josta käy ilmi erikoisalan erikoislääkäreiden 
lukumäärä koko maassa ja sairaanhoitopiirien alueella, naisten osuus, yli 50-vuotiaiden osuus sekä 
väitelleiden osuus. Tämän taulukon yhteydessä on toinen, ylilääkärikyselyn vastauksista laadittu 
taulukko, josta käy ilmi erikoisalan virkatilanne selvityksen piirissä olevissa sairaaloissa niiden 
sairaaloiden osalta, joista on saatu vastaukset. Taulukkoon ei ole merkitty sairaaloita, joista ei saatu 
vastauksia. Tämä ei merkitse, etteikö niissä voisi silti olla erikoisalan virkoja. 
 
Kolmannesta taulukosta käy ilmi erikoisalan erikoislääkärituotanto Turun yliopistosta vuosina 
2002–2010 sekä tämän perusteella laskettu ennuste valmistuvien erikoislääkäreiden määrästä 
vuoteen 2025 mennessä olettaen, että vuosituotos pysyy lasketun keskiarvon paikkeilla. Vertailun 
vuoksi taulukkoon on sisällytetty koko maan tiedot. 
 
Viimeiseksi on edellä olevien tietojen pohjalta koottu taulukko, josta käy ilmi alan nykyinen 
erikoislääkärimäärä selvityksen kohteena olevien sairaanhoitopiirien alueella yhteensä, 
odotettavissa oleva eläkepoistuma sekä erikoislääkärituotos ja näiden perusteella laskettu ennuste 
alan erikoislääkärimäärän muutoksesta vuoteen 2025 mennessä sekä ylilääkärin tarvearvio. 
Eläkkeelle jäämisen iäksi on oletettu 65 vuotta, joten eläkkeelle jäävien ryhmään kuuluvat vuoden 
2011 alkuun mennessä 50 vuotta täyttäneet erikoislääkärit. Vertailun vuoksi taulukossa on myös 
koko maan tiedot, pois lukien ylilääkärin tarvearvio. 
 
Kaikkia aloja koskeva keskeinen tieto on koottu lisäksi yhteenvetotaulukkoon, josta käy ilmi 
selvitystyöryhmän arvio alojen koulutustilanteesta vuoteen 2025. 
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Työn organisointi ja raportointi 
 
Selvitystyö on tehty VSSHP:n, SatSHP:n ja VSHP:n toimeksiannosta ja se on toteutettu 
yhteistyössä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sekä Lääkäriliiton kanssa. Selvitys on 
toteutettu vuoden 2011 aikana. 
 
Selvitysprojektin on toteuttanut työryhmä, johon kuuluivat ylilääkäri Tiina Backman, 
osastonylilääkäri Tuija Ikonen sekä erikoistuva lääkäri Jussi Sipilä (projektisihteeri). 
Hammaslääketieteen tilastojen kokoamiseen osallistui myös professori Risto-Pekka Happonen. 
Työtä on koordinoinut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 
VSSHP:stä, johtajaylilääkäri Olli Wanne SatSHP:stä, johtajaylilääkäri Auvo Rauhala VSHP:stä, 
Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Tapani Rönnemaa sekä 
koulutussuunnittelija Sirpa Saarni VSSHP:stä. 
 
Selvityksen raportointi tapahtuu VSSHP:n julkaisusarjassa kevään 2012 aikana. 
 
 
Virhelähteitä ja puutteita 
 
Selvityksessä lähtökohtana on käytetty oletusta, että Turun yliopiston lääketieteellisestä 
tiedekunnasta valmistuvat erikoislääkärit sijoittuisivat VSSHP:n ERVA-alueelle. Koko 
Länsirannikon alueen tarkastelussa on mukana myös Vaasan sairaanhoitopiiri. 
 
Koska lääkäreiden muuttoa sekä alueen sisällä että sen ulkopuolelle ja ulkopuolelta tapahtuu 
jatkuvasti, muuttoliikkeen määrällistä vaikutusta on pyritty arvioimaan erikoisalakohtaisesti 
laskemalla vuoden 1994 jälkeen valmistuneista erikoislääkäreistä niiden osuus, jotka 1.1.2011 
asuvat muulla kuin tutkintoyliopistonsa ERVA-alueella. Näin saadaan suuntaa-antava arvio Turun 
yliopistosta valmistuneiden erikoislääkäreiden työllistymisestä alueelle sekä mahdollisesta 
erikoisalakohtaisesta muuttovoitosta tai -tappiosta.  
 
Koulutusmääriä arvioitaessa on huomioitava, ettei VSHP ole tähän mennessä kuulunut TYKS-
ERVA-alueeseen eikä sen erikoislääkäritarvetta ole ollut tähän mennessä ajankohtaista huomioida 
Turun yliopiston erikoislääkärikoulutusmääriä arvioitaessa, jolloin on myös luonnollista, että 
erikoislääkärituotanto on ollut hieman liian vähäistä koko tutkimusalueen tarpeisiin nähden. Sama 
pätee laskettaessa muuttovoittoa ja –tappiota koko alueella, jolloin Vaasan osuus nostaa 
laskennallisesti tulosta muuttovoiton suuntaan. 
 
Lääkäriliitolta saadut tilastotiedot perustuvat lääkärien asuinpaikkakunnan perusteella oletettuun 
työskentelysairaanhoitopiiriin. On mahdollista, että lääkäri on työssä eri sairaanhoitopiirissä kuin 
asuu. Voidaan kuitenkin olettaa, että tällaisia tilanteita esiintyy niin harvoin, etteivät ne vaikuta 
selvityksen lopputulokseen merkittävästi. 
 
Erityisesti sisätautien ja kirurgian mutta jossain määrin myös psykiatristen alojen tuotantolukujen 
arvioimista vaikeuttaa kaksoistutkintojen yleisyys ja vuoden 1999 erikoislääkärikoulutusasetuksen 
uudistuksesta johtunut tutkintomäärien tilapäinen kasvu vuoteen 2005 saakka. Tämän siirtymäajan 
vaikutus on pyritty huomioimaan erikoisalakohtaisissa raporteissa. Myös muiden alojen lääkärit 
suorittavat jossain määrin kaksoistutkintoja, mutta heidän määränsä on oleellisesti vähäisempi. 
Kaksoistutkinnot vaikeuttavat erikoisalakohtaista arviointia, koska käytössä olevassa tilastossa 
erikoisalaksi määrittyy vain viimeksi suoritettu erikoislääkäritutkinto, vaikka lääkäri saattaakin 
toimia ensin suorittamallaan erikoisalalla. 
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Erikoislääkäritutkinnon uudistus johti mm. thorax- ja verisuonikirurgian erikoisalan jakaantumiseen 
sydän- ja rintaelinkirurgian sekä verisuonikirurgian erikoisaloihin. Käytössä olevassa tilastossamme 
kaikki vanhan asetuksen mukaisen erikoislääkäritutkinnon suorittaneet on laskettu sydän- ja 
rintaelinkirurgian erikoisalan piiriin, vaikka osa heistä toimiikin pääasiassa verisuonikirurgeina. 
 
Alakohtaisen erikoislääkärituotoksen arvioinnissa on käytetty viimeisten yhdeksän vuoden 
keskiarvoa. Koska eräillä aloilla koulutus oli tilapäisesti huomattavasti suurempaa 
erikoislääkäriasetuksen siirtymäajasta johtuen ennen vuotta 2006, on näiden alojen osalta pyritty 
käyttämään painotetusti viimeisten viiden vuoden keskiarvoa. Nämä seikat tuodaan esille raportissa 
kyseisten erikoisalojen kohdalla. 
 
Tilastotiedot Turun yliopistosta sekä maan kaikista tiedekunnista valmistuneista erikoislääkäreistä 
2002-2010 on saatu Helsingin yliopiston ylläpitämästä valtakunnallisesta tilastosta, johon muut 
tiedekunnat vuosittain ilmoittavat erikoislääkäritutkintojensa määrät erikoisaloittain. Tilastossa on 
havaittu tiedekuntien valtakunnallisessa kokouksessa virheitä. Erikoisaloilla, joilla tilastotiedoissa 
on virheitä tullut esiin selvitystä tehtäessä, on Turun yliopistosta valmistuneiden määrä tarkistettu 
suoraan tiedekunnasta. Tarkistetut luvut on esitetty erikoisalakohtaisten arvioiden yhteydessä. 
 
Raportin arviot erikoislääkäritarpeesta vuonna 2025 perustuvat ylilääkäreiden arvioihin, mikä on 
useimmiten ainoa käyttämämme lähde erikoisalan tulevan kehityksen arvioimiseksi. Ylilääkärin 
arvion on ajateltu olevan paras käytettävissä oleva lähde erikoislääkärimäärän tarvearvioon. 
Mahdolliset erikoisalan sisäiset erot ylilääkäreiden tarvearvioissa on tuotu raportissa esiin. Niillä 
aloilla, joilla tämä on mahdollista, on ylilääkäreiden arvioita vertailtu myös valtakunnallisten 
erikoislääkäriyhdistysten arvioihin. 
 
Selvitystä tehtäessä ei ollut saatavilla vertailukelpoisia ajankohtaisia tietoja erikoisalojen lääkärien 
työskentelytilanteesta sairaanhoitopiireissä ikäluokittain. Tästä johtuen emme pystyneet arvioimaan 
erikoisaloittain eläkkeelle siirtymisen ikäprofiilia erikseen sairaanhoitopiirissä töissä olevien ja 
toisaalta esimerkiksi yksityissektorilla täysin työskentelevien osalta. Samoin työpaikkatietojen 
puutteellisuuden vuoksi emme myöskään pystyneet tuottamaan tietoa erikoislääkäreistä, jotka 
toimivat muissa kuin koulutuksensa mukaisissa tehtävissä muuten kuin satunnaisesti. Myöskin 
erikoislääkäreiden osa-aikaista työssäoloa ja muualla kuin sairaanhoitopiireissä pääsääntöisesti tai 
osa-aikaisesti tehtyä työtä koskevat tiedot jäivät puutteellisiksi.  
 
 
3 SELVITYKSEN KOHTEENA OLEVAT SAIRAANHOITOPIIRIT 
 
Tutkimuksen piiriin kuuluu nykyisen TYKS:n ERVA-alueen (Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
sairaanhoitopiirit) lisäksi käynnistetyn Länsirannikon miljoonapiirin yhteistyön johdosta myös 
Vaasan sairaanhoitopiiri. Selvitystä viimeisteltäessä sairaanhoitopiirien valtuustot ovat päättäneet 
anoa valtioneuvostolta VSHP:n siirtämistä TAYS:n ERVA-alueesta TYKS:n ERVA-alueeseen. 
Länsirannikon miljoonapiiristrategian tavoitteena on varmistaa alueella kolme päivystävää, 
kattavasti erikoissairaanhoitoa tuottavaa sairaalaa. Samalla halutaan turvata Turun yliopistollisen 
sairaalan ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan toimintaedellytykset kasvattamalla 
erityisvastuualueen väestöpohjaa. Erityisvastuualueen väestö kasvaisi noin 860 000 asukkaaseen. 
Muutoksen tavoitteena on myös turvata Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien lääkäreiden 
määrä ja koulutus sekä tutkimustoiminnan ylläpito siten, että tieteellisesti korkeatasoinen toiminta 
jatkuu. Lisäksi pyritään varmistamaan erikoissairaanhoidon palvelujen saantia ruotsinkielisille 
potilaille heidän omalla äidinkielellään. 
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) on kuntayhtymä, johon kuuluu 29 kuntaa ja 
kaupunkia sekä Turun yliopisto. Sairaanhoitopiirin alueella toimii 24 terveyskeskusta ja asuu noin 
460 000 asukasta, joista noin 6 % on ruotsinkielisiä. Sairaanhoitopiirillä on noin 6500 vakinaista 
työntekijää.  
 
Sairaanhoitopiiri tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 
(TYKS), kahdessa itsenäisessä aluesairaalassa (Salon ja Loimaan aluesairaalat), sekä TYKS:n 
organisaatioon kuuluvissa Vakka-Suomen (Uudessakaupungissa) ja Raision aluesairaaloissa. 
Lisäksi Turussa on liikelaitoksena toimiva Åbolands Sjukhus / Turunmaan sairaala. 
Sairaanhoitopiirillä on kaksi psykiatrista sairaalaa (Halikon ja Uudenkaupungin sairaalat). Lisäksi 
Turun kaupunki ylläpitää Turun kaupunginsairaalaa sekä Kupittaan psykiatrista sairaalaa. Turussa 
on myös hyvin kattava terveyspalveluita tarjoava yksityissektori. 
 
VSSHP järjestää laissa säädetyt erikoissairaanhoidon palvelut omalla toimialueellaan. Lisäksi 
VSSHP huolehtii lain mukaisten erityistason sairaanhoitopalvelujen saatavuudesta erityisvastuu-
alueellaan, johon Varsinais-Suomen lisäksi kuuluu Satakunta sekä tulevaisuudessa mahdollisesti 
Vaasan sairaanhoitopiiri. 
 
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri 
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri (SatSHP) on kuntayhtymä, johon kuuluu 20 kuntaa ja kaupunkia. 
Sairaanhoitopiirin alueella asuu noin 226 000 asukasta, joista alle 0,5 % puhuu äidinkielenään 
ruotsia. Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 3800 henkilöä. 
Sairaanhoitopiirin sairaalat sijaitsevat Porissa, Raumalla ja Harjavallassa ja näiden lisäksi 
psykiatrian toimipisteitä on useilla eri paikkakunnilla. Lisäksi Porin kaupunki ylläpitää omana 
toimintanaan Porin kaupunginsairaalaa. 
 
 
Vaasan sairaanhoitopiiri 
 
Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP) on kuntayhtymä, johon kuuluu 14 kaupunkia ja kuntaa. 
Sairaanhoitopiirin alueella asuu noin 166 000 asukasta, joista 51 % puhuu äidinkielenään ruotsia. 
Hallinnollisesti sairaanhoitopiiri koostuu yhdestä sairaalasta, joka ylläpitää toimintaa Vaasassa ja 
Kristiinankaupungissa. Lisäksi Pietarsaaressa on aluesairaala. Vaasan kaupunki ylläpitää myös 
omana toimintanaan Vaasan kaupunginsairaalaa. 
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4 LÄÄKÄRI- JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS TURUN 

YLIOPISTOSSA SEKÄ ERIKOISLÄÄKÄREIDEN MÄÄRÄ JA 
LIIKKUVUUS 

 
 
Uudet opiskelijat 
 
Suomessa lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan hyväksyttyjen opiskelijoiden määrää 
pienennettiin 1993 STM:n lääkärityövoiman laskentatyöryhmä III:n antaman arvion perusteella 
noin 600 opiskelijan kokonaismäärästä noin 450:een, mikä laski Turun yliopiston vuosittaisen 
sisäänoton noin 75:een. Tällä tasolla jatkettiin vuoteen 1997 saakka, minkä jälkeen vuosittaista 
sisäänottoa on asteittain nostettu kansallisesti n. 600 opiskelijaan. Turun yliopiston sisäänottomäärä 
on kasvanut n. 120 uuteen opiskelijaan vuosittain. Tilapäinen korkeampi sisäänotto nähtiin vuosina 
2003–2006, jolloin tiedekunta toteutti terveydenhuollon ammattilaisten muuntokoulutusprojektin, 
mikä lisäsi sisäänottoa n. 25 opiskelijalla vuosittain. 
 
Hammaslääketieteen peruskoulutus lakkautettiin Turun yliopistosta 1994 ja käynnistettiin uudelleen 
vuonna 2004. Sisäänotto oli aluksi 25 opiskelijaa vuodessa, mikä pian nostettiin 40 opiskelijaan. 
 

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa LL- ja HLL-
tutkintoa suorittamaan hyväksytyt
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LL- ja HLL-tutkintomäärät 
 
Vuoden 1993 sisäänottomäärän laskua seurannut pienten kurssien aika näkyi lääketieteen 
lisensiaatiksi valmistuneiden määrissä vuoteen 2006 saakka, vaikka viimeinen 75 
tutkinnonsuorittajan sisäänottovuosi oli 1997 (alla oleva taulukko). Vuodesta 2007 lähtien 
vuosittain Turusta valmistuneiden lääketieteen lisensiaattien määrä on ollut vähintään 120 ja 
vuosina 2010–2013 vuosituotos on noin 140 johtuen muuntokoulutusprojektista valmistuvista. 
Tämän jälkeen vuosittain valmistunee noin 120 lääketieteen lisensiaattia. 
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Viimeiset kolme 1990-luvulla opintonsa aloittanutta hammaslääketieteen lisensiaattia valmistuivat 
1999. Vuodesta 2009 Turusta on valmistunut jälleen noin 20 hammaslääketieteen lisensiaattia 
vuosittain. Vuosina 2013–2014 vuosituotos noussee 35–40 hammaslääketieteen lisensiaattiin. 

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan LL- ja HLL-
tutkintomäärät 1999-2010
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Erikois- ja erikoishammaslääkäritutkinnot 
 
Uuden erikoisaloja koskevan asetuksen tultua voimaan vuonna 1999 kasvoi Turun yliopistossa 
suoritettujen erikoislääkäritutkintojen määrä selvästi vuoteen 2005 saakka, jolloin koulutuksen 
siirtymäaika päättyi. Voimakkaan kasvun arvioidaan johtuvan lähinnä vanhojen säännösten 
mukaisesti suoritetuista kaksoistutkinnoista. Tämä koskee erityisesti kirurgian ja sisätautien 
erikoisaloja. Vuodesta 2006 lähtien erikoislääkäreitä on valmistunut n. 80 vuodessa, mikä on 
hieman enemmän kuin 1990-luvun keskiarvo. Nämä muutostrendit on syytä huomioida yksittäisten 
erikoisalojen erikoislääkärituotosta arvioitaessa. 
 
Erikoishammaslääkäritutkintoja on Turun yliopistossa suoritettu noin 10 vuodessa. Seuraavan 
vuosikymmenen aikana tähän voidaan odottaa hienoista lisäystä johtuen peruskoulutuksen 
uudelleen aloittamisesta ja sen sisäänoton lisäyksestä. 
 

Turun yliopiston erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärituotanto 1999-2010
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Erikoislääkäreiden määrä ja liikkuvuus 
 
Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella asui 1.1.2011 yhteensä 1392 
selvityksen piiriin kuuluvien erikoisalojen työikäistä erikoislääkäriä, joista 656 (47%) oli naisia, 
706 (51%) yli 50-vuotiaita ja 510 (37%) suorittanut tohtorintutkinnon. Näistä erikoislääkäreistä 896 
oli valmistunut vuoden 1994 jälkeen, joten heistä pystyttiin tilastotietojen perusteella tekemään 
muuttoanalyysi. 
 
 Yht. TY HY TaY KY OY Ulkom. Ei tietoa 
VSSHP 663 598 (90%) 23 (3%) 14 (2%) 6 (1%) 8 (1%) 8 (1%) 6 (1%) 
SatSHP 116 45 (39%) 13 (11%) 41 (35%) 5 (4%) 6 (5%) 6 (5%) - 
VSHP 117 14 (12%) 20 (18%) 29 (25%) 1 (1%) 13 (11%) 40 (35%) - 
Vuoden 1994 jälkeen valmistuneiden selvityksen piiriin kuuluvien erikoisalojen erikoislääkärit sairaanhoitopiireittäin ja el-tutkinnon 
antaneen yliopiston mukaan (TY=Turun yliopisto, HY=Helsingin yliopisto, TaY=Tampereen yliopisto, KY=Kuopion yliopisto, 
OY=Oulun yliopisto) 
 
Turun yliopistosta (TY) on vuoden 1994 jälkeen valmistunut yhteensä 801 selvityksen piiriin 
kuuluvien erikoisalojen erikoislääkäriä, joista 598 (75%) asui vuoden 2011 alussa Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin alueella, 643 (80%) TYKS:n ERVA-alueella ja 657 (82%) kaikkien 
selvityksen piiriin kuuluvien sairaanhoitopiirien alueella. Näin ollen TY:sta valmistuneiden 
selvityksen piiriin kuuluvien erikoislääkäreiden poismuuttoprosentti VSSHP:n alueelta on 25 %, 
TYKS:n ERVA-alueelta 20 % ja koko selvityksen alueelta 18 %. Kaikista näistä TY:sta 
valmistuneista vain 5,6 % muutti Satakuntaan ja 1,7 % Vaasaan. Kun ERVA-alueella asui 1.1.2011 
vain 779 tutkimuksen piirissä olevien erikoisalojen 1994 jälkeen valmistunutta erikoislääkäriä, 
voidaan todeta ERVA-alueen kärsineen hienoista muuttotappiota (2,7%). Selvityksen piirissä 
olevien erikoisalojen erikoislääkäreistä, jotka ovat valmistuneen vuoden 1994 jälkeen, VSSHP:n 
alueella asuvista vain 10 % ja TYKS:n ERVA-alueella asuvista 17 % on valmistunut muualta kuin 
TY:sta, kun vastaava osuus koko selvityksen alueella on 27 %, mutta kuitenkin SatSHP+VSHP-
alueella jopa 75 %. Erityisen merkittäviä SatSHP:ssä asuvien erikoislääkäreiden kouluttajia ovat 
olleet Tampereen yliopisto (TaY) ja VSHP:n osalta ulkomaiset yliopistot sekä TaY. 
 
Vertailun vuoksi vuoden 1994 jälkeen erikoislääkäreiksi TaY:ssa koulutetuista 1044 selvityksen 
piiriin kuuluneen erikoisalan erikoislääkäristä 253 (24%) on muuttanut pois TAYS:n ERVA-
alueelta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle on jäänyt 583 (56%) TaY:sta vuoden 1994 jälkeen 
valmistuneista selvityksen piiriin kuuluvien erikoisalojen 1044 erikoislääkäristä, joten 
poismuuttoprosentti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelta on 44 %. Kun TYKS:n ERVA-alueella 
asuvasta 779 selvityksen piiriin kuuluvien erikoisalojen erikoislääkäristä vain 17 % on valmistunut 
muualta kuin TY:sta, on puolestaan TAYS:n ERVA-alueen 1199 selvityksen piiriin kuuluvien 
erikoisalojen erikoislääkäristä peräti 34 % suorittanut erikoislääkäritutkintonsa muualla kuin 
TaY:ssa. Muuttoliike ”oman” ERVA-alueen ulkopuolelle suuntautuu Turusta valmistuneilla 
erikoislääkäreillä ensisijaisesti TAYS:n ja toissijaisesti HUS:n ERVA-alueille, Tampereelta 
valmistuneilla taas ensisijaisesti HUS:n ja toissijaisesti KYS:n ERVA-alueille. 
 
Kun TaY:sta on vuoden 1994 jälkeen valmistunut 1044 selvityksen piirissä olevien erikoisalojen 
erikoislääkäriä ja TAYS:n ERVA-alueella asui 1.1.2011 1199 vastaavien alojen erikoislääkäriä 
voidaan todeta TAYS:n ERVA-alueen saavuttaneen 155 (15%) erikoislääkärin muuttovoiton. Kun 
Turun yliopiston samojen alojen erikoislääkärituotanto vuoden 1994 jälkeen on 801 erikoislääkäriä 
ja TYKS:n ERVA-alueella asui 1.1.2011 vain 779 näiden erikoisalojen 1994 jälkeen valmistunutta 
erikoislääkäriä todetaan alueen kärsineen 22 (3%) erikoislääkärin muuttotappion 1994 jälkeen 
valmistuneiden osalta. Turun yliopiston erikoislääkärituotannon voidaan ajatella niukasti ylittäneen 
TYKS:n ERVA-alueen (VSSHP+SatSHP) erikoislääkäritarpeen tutkittavilla erikoisaloilla. 
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Länsirannikon (VSSHP+SatSHP+VSHP) erikoislääkäritarpeen kannalta katsoen viimeisimmän 15 
vuoden aikana Turun yliopiston erikoislääkärituotanto ei olisi pystynyt vastaamaan koko 
Länsirannikon alueen erikoislääkäritarpeeseen. Alueella asui yhteensä 896 vuoden 1994 jälkeen 
valmistunutta selvityksen piiriin kuuluvien erikoisalojen erikoislääkäriä, kun samaan aikaan TY:n 
tuotanto oli vain 801 erikoislääkäriä. Arvio on karkea ja sitä vääristää erikoislääkäreiden 
ikärakenne. Vaasan sairaanhoitopiirissä ulkomailla erikoislääkäritutkinnon suorittaneiden osuus 
(35%) on merkittävän suuri ja sitä voitaneen pitää osoituksena kotimaisista yliopistoista 
valmistuneiden erikoislääkärien alueellisen sijoittumisen epätasaisuudesta. 
 
Vuoden 1994 jälkeen valmistuneiden erikoislääkäreiden liikkuvuutta on tarkasteltu raportissa 
jäljempänä myös erikoisaloittain. 
 
 
5 RUOTSINKIELINEN LÄÄKÄRIKOULUTUS 
 
Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on ruotsinkielinen lääketieteen lisensiaatin 
tutkintoon johtava koulutuslinja, jolla on valtakunnallinen vastuu ruotsinkielisen lääkärikoulutuksen 
järjestämisestä. Linjalle on vuosina 1986–2007 otettu yhteensä 554 opiskelijaa, joista 275:n 
äidinkieli oli ruotsi. Vuosina 1996–2010 linjalta on valmistunut 360 lääketieteen lisensiaattia. 
Linjan koulutuksesta noin kolmasosa toteutetaan ruotsinkielellä. 
 
Viimeisen vuosikymmenen aikana toteutetuissa selvityksissä on todettu, että yli puolet 
ruotsinkielisen linjan opiskelijoista tulee pääkaupunkiseudulta. Noin kymmenesosa opiskelijoista 
tulee Uudeltamaalta ja reilu kymmenesosa Pohjanmaalta. Lisäksi huomattava osa muualta tulleista 
jää työskentelemään pääkaupunkiseudulle ja esimerkiksi Pohjanmaalta tulleista vain puolet palaa 
kotiseudulleen. Osittain tilannetta selittää erikoistumiseen vaadittava yliopistosairaalapalvelu, jonka 
valtaosa suorittaa Helsingissä. Pohjanmaalta ja Turun seudulta tulevia lääketieteen opiskelijoita ei 
vertailututkimuksessa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suomenkielisellä 
lääketieteen lisensiaatin koulutuslinjalla ollut käytännössä lainkaan, joten kieliryhmittäin ei voida 
vertailla koulutettujen paluuta kotiseudulle tältä osin. Yhteenvetona voidaan todeta, että 
pääkaupunkiseudulla vaikuttaa olevan vahva vetovoima sekä ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta 
kotoisin oleviin lääketieteen opiskelijoihin että sieltä kotoisin oleviin lääketieteen lisensiaatteihin, 
jotka saavat koulutuksensa Helsingin yliopistossa. 
 
Turun yliopistossa pyrittiin syksyllä 2011 käynnistämään keväällä 2012 alkavaksi suunniteltu 
ruotsinkielinen lääkärikoulutus, jossa ruotsinkieliselle opintolinjalle olisi valittu 8 opiskelijaa. 
Opetusministeriö ei nähnyt hanketta tarkoituksenmukaisena eikä linjaa näin ollen perustettu 
rahoituksen puuttuessa. Yksi linjan tavoitteista olisi ollut tuottaa ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä 
turvaamaan myös Pohjanmaan ruotsinkielisen väestön palvelut. 
 
 
6 REKRYTOINTI 
 
Tämän selvityksen ylilääkärihaastatteluissa sekä -kyselyssä kysyttiin ylilääkäreiden käsityksiä 
erikoistuvien lääkäreiden rekrytointiin vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, miten nämä asiat on 
hoidettu heidän sairaaloissaan. Vastauksia saatiin myös erikoislääkäreiden rekrytointiin 
vaikuttavista tekijöistä.  
 
Vastaukset jaoteltiin konservatiivisten, operatiivisten, diagnostisten ja palvelualojen sekä 
psykiatristen alojen ryhmiin. Hammaslääketieteen alat raportoitiin omana ryhmänään. Lisäksi 
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tarkasteltiin erikseen ryhmänä VSSHP:n alueen aluesairaaloita (Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen 
aluesairaalat, Turunmaan sairaala sekä Turun kaupunginsairaala) sekä ryhmänä SatSHP:n ja 
VSHP:n sairaaloita. 
 
 
Konservatiiviset alat 
 
Sisätaudit, sisätautialat, lastentaudit, neurologia, syöpätaudit, foniatria, fysiatria, ihotaudit ja 
allergologia, keuhkotaudit ja allergologia sekä perinnöllisyyslääketiede. 
 

 
Muina tärkeinä rekrytointitekijöinä tuotiin esiin erikoisalan houkuttelevuus ja imago sekä 
erikoisalan riittävä erikoislääkärimäärä rekrytoivassa sairaalassa, paikkakunnan yleinen vetovoima 
sekä mahdollisuudet puolison työllistymiseen, käsitys yksikön työilmapiiristä ja työn määrästä, 
mahdollisuudet koulutukseen pääsyyn (myös ulkomaille), toimiva sairaalan sisäinen koulutus sekä 
palkkaus.  
 
Lisäksi mainittiin mahdollisuudet räätälöidä työnkuvaa, henkilökohtainen kontakti rekrytoinnissa, 
erikoistumiskoulutuksen merkitys, aktiivinen tulevaisuuden suunnittelu profiloitumiskysymyksenä, 
lisätyömahdollisuudet, moniammatillisuuden riittävä resursointi, perehdytyksen jatkuvuus sekä 
tutorin tehtäviin nimetty erikoislääkäri, joka ei ole ylilääkäri. Monet ylilääkärit korostivat jo 
peruskoulutusaikana luotavan kiinnostuksen merkitystä myöhemmässä rekrytoinnissa. 
Hankaluutena tuotiin esiin päivystysrasite. 
 
Lastentaudeilla nähtiin muiksi tärkeiksi rekrytointitekijöiksi palkallinen perehdytys (kustannetaan 
koulutus-EVO:lla, suunnitteilla myös shp-tasolla), aktiivinen ja prospektiivinen rekrytointi alkaen 
jo peruskoulutuskaudella sekä koulutuksen yleinen taso. Neurologialla arvioitiin kiinnostuksen 
erikoisalalle pestautumista kohtaan viime vuosina selvästi kasvaneen. Oman huolenaiheensa 
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aiheuttaa ns. 50-50 –säännön aiemmin voimassa olleen poikkeusluvan umpeutuminen ja sen 
mahdolliset vaikutukset rekrytointiin sekä yleensä käytettävissä olevaan työvoimaan. 
 
VSSHP:n aluesairaaloiden ylilääkärit (5 kpl) näkivät rekrytointiin vaikuttavat tekijät jokseenkin 
samalla tavalla kuin yllä esitetyssä taulukossa, joskin mahdollisuuden tutkimustyöhön katsottiin 
olevan vähämerkityksellisempi kuin edellä. Rekrytointiseikoista perehdytyksessä katsottiin 
onnistutun varsin hyvin ja muissa kohdissa keskimäärin kohtuullisesti. Ylilääkärit korostivat 
toisaalta kollegatuen ja toisaalta työn itsenäisyyden merkitystä. Mahdollisuutta osa-aikaiseen 
erikoistumiseen pidettiin ongelmallisena, jopa mahdottomana. Erikoislääkäreiden osalta tämä taas 
arvioitiin valtiksi aluesairaalassa 
 
SatSHP:n ja VSHP:n ylilääkärit (30 kpl) arvioivat rekrytointitekijät edellä olevan taulukon 
mukaisesti, paitsi tutkimustyön merkitys rekrytointitekijänä oli hyvin tärkeä vain kuuden mielestä, 
17 mielestä melko tärkeä ja kahden mielestä merkityksetön. Kaikissa osioissa katsottiin onnistutun 
keskimäärin kohtuullisesti. Vapaissa vastauksissa tuotiin erityisesti esille merkittävinä 
rekrytointiseikkoina myös mahdollisuus sairaalan asuntoon, palkkaus, palveluiden hyväksyttävyys 
erikoistumiskoulutukseen ja yhteistyö yliopistosairaalan kanssa, puolison työllistyminen, alueen 
yleinen vetovoima sekä Vaasan osalta haasteena kaksikielisyys. 
 
 
Operatiiviset alat 
 
Kirurgian alat, anestesiologia ja tehohoito, silmätaudit, naistentaudit ja synnytykset sekä korva-, 
nenä- ja kurkkutaudit 
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Muina tärkeinä rekrytointitekijöinä tuotiin  esiin erikoisalan yleinen kiinnostavuus sekä klinikan 
maine kouluttajana sekä kandidaateille että erikoistuville. Tärkeänä nähtiin myös työyhteisön hyvä 
ilmapiiri sekä kandidaattien että nuorten lääkärien ihmisarvoinen kohtelu ja seniorituki ja 
mahdollisuus päästä koulutuksiin. Lisäksi mainittiin hyvä yhteistyö yliopistosairaalan kanssa, 
ruotsin kielen opetus, avustaminen asunnon hankkimisessa, mahdollisuus päästä mukaan 
operatiiviseen toimintaan ja tämän koulutus sekä EVO-rahat ja tutkimusmyönteisyys. 
 
Kirurgian aloilla erikoistumiskoulutuksen ja tohtoritutkinnon yhdistämistä esim. tutkijalinjan 
tehokkaammalla käytöllä pidettiin myös valtakunnallisena kilpailuvalttina ja keinona houkutella 
erikoistuvia sairaanhoitopiiriin.  
 
VSSHP:n aluesairaaloiden ylilääkärit (7 kpl) pitivät yksimielisesti perehdytystä tärkeänä ja 
katsoivat yleensä tässä onnistutun hyvin. Mahdollisuutta vaikuttaa omiin työaikajärjestelyihin ja 
mahdollisuutta tutkimustyöhön pidettiin melko tärkeinä ja näissä oli onnistuttu vaihtelevasti. 
Palkkaa ja työilmapiiriä painotettiin. 
 
SatSHP:n ja VSHP:n ylilääkäreistä (21 kpl) 11 arvioi perehdytyksen erittäin tärkeäksi ja 10 melko 
tärkeäksi, valtaosa sairaaloista oli onnistunut tässä kohtuullisesti. Mahdollisuutta vaikuttaa omiin 
työaikajärjestelyihin piti kuusi erittäin ja 15 melko tärkeänä, mahdollisuutta tutkimustyöhön ei 
kukaan pitänyt erittäin tärkeänä, 17 melko tärkeänä ja kolme vastaajaa merkityksettömänä. Näissä 
molemmissa oli onnistuttu niin ikään pääsääntöisesti kohtuullisesti. Ylilääkärit painottivat hyvää 
mainetta kouluttajana jo kandiaikana, erikoistuvien hyvää kohtelua, monipuolista työnkuvaa sekä 
avustamista paikkakunnalle asettumisessa ja töiden löytämisessä puolisolle. Myös toimiva yhteistyö 
yliopistoklinikan kanssa todettiin tärkeäksi. Osa painotti yliopistokoulutusvaiheen mahdollisimman 
nopeaa suorittamista, jottei  ”muu elämä sido” yliopistopaikkakunnalle. 
 
 
Diagnostiset ja palvelualat 
 
Radiologia, patologia, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen neurofysiologia, 
kliininen kemia, kliininen mikrobiologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito. 
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Muina tärkeinä rekrytointitekijöinä tuotiin esiin työpaikan ilmapiiri sekä työntekijöiden asiallinen 
kohtelu, riittävä peruspalkkaus alalla, jolla ei ole päivystystä sekä mahdollisuudet päästä 
koulutukseen. Lisäksi mainittiin tuki omalle suppealle erikoisalalle suuntautumiseen, ajantasainen 
ja monipuolinen laitekanta, monipuolinen ja haastava työnkuva sekä sopiva omatoimisuus. 
 
Patologian rekrytointietuna mainittiin myös toisaalta päivystysvelvollisuuden puuttumisen sekä 
mahdollisuuden sopia työnkuvasta ja –ajoista, minkä vuoksi ala sopii hyvin pienten lasten 
vanhemmille. Rekrytointiin onkin kiinnitetty huomiota jo kandikursseilla. Amanuensseista  osa on 
rekrytoitunut kesälääkäreiksi ja osoittanut sittemmin kiinnostusta alalle erikoistumiseen. Tilanne 
näyttää nyt aiempaa valoisammalta. Valtakunnalliset patologian erikoistumismeetingit on hiljattain 
aloitettu ja ulkopuolisiin koulutuksiin pääsee hyvin. Patologialle on annettu poikkeuslupa ns. 50-50 
–säännöstä, millä on oma merkityksensä. Erikoisala on jo pitkään ollut suosiossa ”reunojen” 
suorittamisalana esim. ihotautilääkäreiden, oikeuslääkäreiden ja kirurgien parissa. Tieteellinen 
pätevöityminen on alalla hyvin merkityksellistä ja tieteellistä työtä tuetaan myös 
erikoistumisaikana. Palkalla ei pystytä kilpailemaan. 
 
Kliinisen neurofysiologian ongelmaksi arvioitiin pienen erikoisalan vähäinen näkyvyys lääkäreiden 
peruskoulutuksessa. Tähän on yritetty viime vuosina erityisesti panostaa: on lisätty 
pienryhmäopetusta ja integroituja luento-kokonaisuuksia, on tarjottu aktiivisesti syventäviä 
opintoja, amanuenssuureja, lääkärinsijaisuuksia loma-aikoina, jotta erikoistuvien lääkäreiden 
rekrytointi onnistuisi jatkossakin. 
 
TYKS-SAPA:n toimiessa sairaanhoitopiirin laajuisesti ei aluesairaaloista tullut erillistä 
analysoitavissa olevaa vastausryhmää. SatSHP:n ja VSHP:n ylilääkäreistä (11 kpl) lähes kaikki 
pitivät perehdytystä (10) ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin työaikajärjestelyihin (7) erittäin tärkeänä 
muiden pitäessä näitä melko tärkeinä. Mahdollisuutta tutkimustyöhön pidettiin melko tärkeänä (8) 
yhden pitäessä tätä erittäin tärkeänä ja yhden merkityksettömänä rekrytointitekijänä. Pääasiassa 
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kaikilla osa-alueilla katsottiin onnistutun hyvin, mahdollisuudessa tutkimustyöhön osin myös 
kohtuullisesti. Kannettiin huolta riittävistä erikoistumisviroista ei-yliopistollisissa 
keskussairaaloissa sekä koulutuksen hyväksi luettavuudesta erikoislääkäritutkintoon. 
 
 
Psykiatriset alat 
 
Psykiatria, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 
 

 
 
Kyselyyn vastanneet ylilääkärit korostivat rekrytoinnissa erityisen tärkeänä kontaktin ylläpitoa jo 
kandidaatteihin sekä heidän ja nuorien lääkäreiden aktiivista houkuttelua erikoisalalle ja heidän  
toiveidensa kuulemista. Painotettiin myös erikoisalan yleisen imagon merkitystä ja tarvetta ehostaa 
tätä, mahdollisuutta sopia työaikajärjestelyistä sekä päästä sekä kotimaisiin että ulkomaisiin 
koulutuksiin. Palkkaus, työilmapiiri, konsultaatiomahdollisuudet, työrasitteen kohtuullisuus sekä 
puolison työllistymisedellytykset nousivat myös esiin. Lastenpsykiatrit toivat esiin 
rekrytointivalttina oman lastenpsykiatrian päivystyksen käynnistämisen. Aikaisemmin 
lastenpsykiatriaan erikoistuvat osallistuivat yleiseen psykiatriseen päivystykseen. 
 
Psykiatrialla erikoistuvien lääkäreiden rekrytoimishaasteiksi arvioitiin nykyelämässä vaaditun 
joustavuuden, esimerkiksi mahdollisuudet osa-aikaiseen työhön, päivystysten välttämiseen sekä 
työn pätkimiseen esim. muutaman kuukauden jaksoihin sekä mahdollisuuden neuvotella työn 
sijoituspaikoista. Työn ei haluta sitovan liikaa, mikä tuli TYKS:ssa esiin muutama vuosi sitten 
pyrittäessä täyttämään erikoistumisvirkoja – hakemuksia ei tullut, ja kysyttäessä erikoistuvat 
sanoivat syyksi viran sitovan liikaa. 
 
Erikoislääkäreiden rekrytoimisen osalta nähtiin haasteet pitkälti samanlaisina jouston osalta, mutta 
heidän kohdallaan nousevat esiin myös erilaiset pitkän tähtäimen hallinnolliset päätökset ja 
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käytännöt, jotka saattavat aiheuttaa tyytymättömyyttä ja haluja työpaikan vaihtoon. Rekrytointi on 
psykiatrian erikoisalan merkittävimpiä haasteita ja olisi tärkeää pohtia miten erikoisalan imagoa 
voitaisiin parantaa opiskelijoiden ja nuorten lääkärien silmissä. Kandidaattien rekrytointiin tulisi 
panostaa jo psykiatrin kurssilla ja harjoitteluissa sekä erityisesti kesätöissä tarjoamalla opetusta ja 
senioritukea. Olisi tärkeää pystyä tarjoamaan positiivinen kuva lääkärin työstä psykiatrialla sekä 
holistisen lähestymistavan palkitsevuudesta. Rekrytoinnissa pitäisi panostaa erityisesti 
perehdytykseen ja mahdollisuuteen vaikuttaa omiin työaikajärjestelyihin. Tutkimustyön 
mahdollisuudet katsottiin alalla vähemmän tärkeiksi kiinnostuksen ollessa vähäistä. 
 
Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien ylilääkäreiden (4 kpl) arviot eivät merkittävästi eronneet 
edellä kuvatuista, mutta Satakunnasta esitettiin seuraavaa: Mahdollisuus erikoistumiskoulutuksen 
suorittamiseen kokonaisuudessaan alueella – liian moni erikoistuva jää yliopistosairaalakaupunkiin 
yliopistosairaalapalvelun jälkeen – ehkä yliopistosairaalapalvelun suorittaminen pääsääntöisesti 
erikoistumisen aluksi eikä lopuksi; annettaisiin ensin teoreettinen koulutus ja osa erikoistujista 
joutuisi menemään lopuksi keskussairaalaan, jolloin ehkä jäätäisiin herkemmin alueelle. 
 
 
Hammaslääketieteen alat 
 
Kliininen hammashoito, hampaiston oikomishoito sekä suu- ja leukakirurgia. 
 

 
 
Vastaajat painottivat myös kilpailukykyistä palkkatasoa, hyvää mainetta kouluttajana sekä hyvää 
työilmapiiriä sekä mahdollisuuksia ulkopuoliseen koulutukseen ja tutkimustyöhön. 
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7 KONSERVATIIVISET ALAT 
 
 
Sisätautialat yleistä 
 
Vuoden 1999 erikoisalauudistus kosketti ehkä merkittävimmin sisätautialaa. Vanhassa 
erikoisalajaossa oli yksi sisätautien erikoisala pääerikoisalana ja tällä kuusi suppeaa erikoisalaa. 
Vuoden 1999 uudistuksessa nämä kaikki kuusi suppeaa erikoisalaa saivat oman erikoisalan 
statuksen ja lisäksi luotiin uutena endokrinologian erikoisala. vanha sisätautien pääerikoisala säilyi 
yhtenä erikoisalana uusien seitsemän erikoisalan (endokrinologia, gastroenterologia, infektiotaudit, 
kardiologia, kliininen hematologia, nefrologia ja reumatologia) rinnalla. 
 
Aikaisemmin kaikki erikoistuivat ensin kuusi vuotta sisätautilääkäreiksi ja sitten täydensivät 
osaamistaan suppeilla aloilla kaksi vuotta, jolloin kokonaiskoulutuksen pituus oli kahdeksan vuotta. 
Nykykoulutusjärjestelmän mukaan voi erikoistua suoraan kuudessa vuodessa mille tahansa 
kahdeksalle erikoisalalle. Kuuden vuoden kokonaiskoulutusajasta kolme vuotta on varattu ns. 
runkokoulutukseen, josta 9 kuukautta suoritetaan terveyskeskuksessa. Näin ollen sisätautialojen 
erikoistumiseen kuuluu 2 vuotta ja 3 kuukautta sisätautialan runkokoulutusta, kun se aikaisemmin 
oli yli neljä vuotta. Erikoisalakohtainen koulutus on nykyjärjestelmässä pituudeltaan kolme vuotta, 
kun se vanhassa koulutusohjelmassa oli kaksi vuotta. Näin sisätautialan erikoislääkäri koulutetaan 
nykykäytännön mukaan koulutusohjelmassa, jossa sisätautien koulutusta on 5 vuotta ja 3 kuukautta, 
kun sitä aikaisemmin oli yli seitsemän vuotta. 
 
Myös sisätaudeilla on nähtävissä alan pirstaloituminen. Ylilääkärikyselyssä nousi esille 
erityispoliklinikoiden ja –osaajien tarve. Laaja-alaista osaamista, vahvaa sisätautiopillista 
perusosaamista kuitenkin edellytetään erityisesti päivystysaikana. Toistaiseksi valtaosa ns. uusille 
sisätautialoille erikoistuvista on halunnut erikoistua vanhan järjestelmän kaltaisella järjestelyllä, 
jossa ensin hankitaan sisätautierikoislääkärin pätevyys ja vasta sen jälkeen suuntaudutaan 
suppeammalle erikoisalalle. Näin saataisiin jatkossakin turvatuksi sisätautialan päivystys keskus- ja 
aluesairaaloissa ja kuitenkin vastatuksi koko ajan kasvavaan erityisosaamisen tarpeeseen. 
 
 
Sisätaudit 
 
Haastateltavina hallinnollinen oyl Ilkka Kantola ja professori, ylilääkäri Jorma Viikari (jotka 
vastasivat myös webropol-kyselyyn). Webropol-vastaukset yl Markku Mali, Salon aluesairaala, yl 
Kaj Lahti, Vaasan kaupunginsairaala, yl Hilkka Virtanen, Turun kaupunginsairaala, Maritta 
Salonoja, Porin kaupunginsairaala ja Jukka Korpela, SatKS. 
 
TYÖIKÄISET SISÄTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 508 225 250 (50%) 116 (23%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 80 21 35 (44%) 19 (24%) 
VSSHP 45 12 19 16 (36%) 
SatSHP 18 7 11 1 (6%) 
VSHP 17 2 5 2 (11%) 
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HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT SISÄTAUTIEN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 12 6 0 17 0 
TKS 14 3 0 6 0 

Salon as 3 6 0 5 0 
ÅS 0 5 0 1 0 

Satakunnan ks 18 3 4 10 2 
PKS 2 0 0 2 0 

Vaasan ks      
VKS 2 1 1 2 0 

 
TYKS:ssa ei ole hoitamattomia virkoja. Virkoihin on riittänyt hakijoita, joskin hakijoita 
erikoistuvan lääkärin virkoihin on Viikarin mukaan ollut selvästi aiempaa vähemmän ja aiempaa 
harvempi  on  tekemässä  väitöskirjaa  tai  jo  väitellyt.  Lisäksi  vuodesta  2009  lähtien  on  kesäisin  
jouduttu ottamaan kandidaatteja eval-sijaisiksi, kesällä 2011 näitä oli 10 ja 2010 kesällä 11. 
Satakunnan keskussairaalassa on sekä erikoislääkärin että erikoistuvan lääkärin virkoja hoitamatta. 
Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella sisätautien virkoja on myös Porin kaupunginsairaalassa ja 
Rauman aluesairaalassa. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella Vaasan kaupunginsairaalassa ja 
Pietarsaaren aluesairaalassa.  
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Koulutus vastaa kaikkien ylilääkäreiden mielestä sairaaloiden tarpeita hyvin, perusterveydenhuollon 
tarpeita tyydyttävästi. Puutteina professori Viikari näki, että koulutettavat pääsevät näkemään 
toivottavaa vähemmän ”suppeiden” alojen toimenpiteitä ja tutkimuksia. 
 
VALMISTUNEET SISÄTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 43 4-5 (4.8) 3-7 72 
Kaikki yliopistot 326 36 24-54 543 

  
Vuoden 1994 jälkeen sisätautien erikoislääkäritutkinnon suorittaneista Satakunnan ja Vaasan 
sairaanhoitopiireissä yksikään sisätautien erikoislääkäri ei ole suorittanut erikoistumistaan Turussa. 
VSSHP:n sisätautien erikoislääkäreistä 13 on suorittanut tutkintonsa muissa yliopistoissa ja viisi 
Turussa erikoistunutta sisätautien erikoislääkäriä työskentelee muiden sairaanhoitopiirien alueella.  
 
On huomioitava, että jo pitkään suurin osa sisätautikoulutuksen saaneista on hankkinut toisen 
spesialiteetin (entiset suppeat sisätautierikoisalat, jotka ovat nyt pääspesialiteetteja). ”Uusien 
sisätautialojen” osalta on hyväksi, että pohjalla on hyvä sisätautiosaaminen. Se merkitsee kuitenkin 
sitä, että uusien pelkästään sisätautilääkäreinä toimivien lääkäreiden lukumäärä on vain noin 20 % 
koulutetuista. Nyt on käynnissä sukupolven vaihdos, joten on pelättävissä, että sisätautiosaamisesta 
erityisesti alue- ja keskussairaalatasolla tulee olemaan puutosta. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Sisätautien julkisen sektorin kysyntä ja tarjonta on professori Viikarin mielestä tasapainossa, mutta 
muiden ylilääkäreiden mielestä tarjonta ei vastaa kysyntää. Viikari toteaa ongelman olevan siinä, 
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että erikoislääkärit eivät mielellään hakeudu julkisen sektorin tehtäviin, erityisesti aluesairaaloissa 
on pulaa, tällä hetkellä erityisesti Vakka-Suomen sairaalassa. 
 
Ongelmana on sisätautisen yleisosaamisen ohentuminen. Erikoisala on spesifioitunutta ja 
pilkkoutunutta. Ratkaisuna voisi olla esim. aluesairaalatyyppisen työskentelyn määrän lisääminen 
erikoistumisvaiheessa, joskaan professori Viikari ei näe tätä hyvänä ratkaisuna huomioon ottaen 
TYKS-alueen erikoistumisen jo tämänhetkinen aluesairaalariippuvuus. Gastroenterologian ja 
kardiologian alueella hoitoonpääsyjonot ovat liian pitkät. VSSHP:n alueella olisi tarve kahdelle 
gastroenterologille ja 1-2 kardiologille.  
 
Sisätautien erikoislääkäreistä on VSSHP:n alueella pulaa etenkin aluesairaalatasolla. Lukumäärä on 
hankalasti arvioitavissa, koska monet toimivat mieluummin Turussa osa-aikaisesti yksityissektorilla 
kuin hakeutuisivat kokopäivätyöhön aluesairaaloihin. Yksityissektorin osuus on 10–20 %. 
 
Sisätautien yleisosaamisen tarvetta tarvitaan jatkossakin enenevästi avohoidossa. Suuren osan 
sisätautiosaamistarpeesta erityisesti yliopistosairaalatasolla tyydyttää ”suppeiden” alojen tarjonta. 
Kuitenkin sisätautiosaaminen on oleellisen tärkeätä edelleen avohoidossa, aluesairaaloissa ja 
keskussairaaloissa.  
 
Kaikesta tuntuu olevan tarpeeseen nähden pulaa, mutta tarve kasvaa heti sitä mukaa kuin 
tarjontakin. Aluesairaalatasolla on vain muutama tekijä/osaamisalue, mikä tekee järjestelmästä 
erittäin haavoittuvan. Jonotilanne vaihtelee yksittäisten muuttujien mukaan paljon. Sisätautien 
yleispoliklinikat tulevat häviämään, aluesairaalassa tarvitaan myös jalkautettuna kaikkien suppeiden 
alojen osaajia. Kuitenkin esimerkiksi Meilahden sairaalassa on pidetty huonona sitä, että siellä ei 
enää ole ”sisätautien poliklinikkaa”. 
 
Satakunnassa erikoistuvien lääkäreiden saatavuudessa on yhdenkin vuoden aikana suuria eroja. 
Päivystystoiminnan onnistunut järjestäminen riippuu suuresti riittävästä erikoistuvien lääkäreiden 
lukumäärästä. Suoraan kardiologiaan erikoistuneet eivät ole käytettävissä sisätautiyksikön tarpeisiin 
muilla erikoisaloilla tai sisätautien yleisosastoilla seniorilääkäreinä. Perusterveydenhuollon 
erikoissairaanhoitopalvelut toimivat epävarmasti ja vaihtelevalla intensiteetillä. Lähetteitä 
käännytetään keskussairaalaan suuriakin määriä silloin kun ollaan lomilla ja toiminta saattaa olla 
katkolla useita kuukausia (lähinnä gastroenterologia). Yksityissektorin osuus on 10–20 %. 
 
Satakunnassa on tällä hetkellä kuuden erikoislääkärin vaje (nefrologi, hematologi, kardiologi, 
endokrinologi, gastorenterologi, yleissisätautilääkäri). Paikkakunnan vetovoimaisuus ja 
mahdollisuus työllistää lääkärin puolisoa ovat rajalliset. Muutto yo-paikkakunnalta kouluikäisten 
lasten kanssa uudelle paikkakunnalle on ongelmallista. Erikoislääkäreitä ei kouluteta riittävästi 
Päivystysvelvollisuus karkottaa osan mukavampiin työtehtäviin. Porin kaupunginsairaalassa 
erikoissairaanhoidon osuutta ollaan vähentämässä. Rauman aluesairaala (MediRauma) tulee 
toteuttamaan erikoissairaanhoitotasoista hoitoa sisätautien alueella. Yksityissektorin ja julkisen 
sektorin yhteistyö ei ole onnistunut suuremmassa mittakaavassa viime vuosikymmeninä eikä siis 
todennäköisesti onnistu jatkossakaan. 
 
Erikoislääkäritarve on 1,5-kertainen. Suppeat erikoisalat kuormittuvat jatkuvasti enemmän. Syynä 
ovat tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittymien, ja nämä vievät aiempaa enemmän aikaa lääkäriltä 
potilasta kohden (esim. gastroenterologiassa kapseliendoskopia, kaksoisbalongitutkimukset, uudet 
biologiset lääkkeet) tai kardiologiassa alati kasvava invasiivisten tutkimusten vaatima työpanos tai 
hematologisten hoitojen kehittyminen. 
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VSHP:n alueella sisätautien palvelut arveltiin tuotettavan pääosin julkisen erikoissairaanhoidon 
toimesta (yksityisten palveluntuottajien osuudeksi arvioitiin 10 %, samoin perusterveydenhuollon 
osuudeksi). Tällä hetkellä erikoislääkärivaje Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on ylilääkärin arvion 
mukaan 15. Vaje on syntynyt lyhyessä ajassa. Ennakoimalla tilannetta voidaan parantaa 
(koulutettavat omasta takaa, luotava erikoistumiselle otollinen maaperä, kiinnitettävä huomiota 
virkapohjiin). Perehdytys ja mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin ja -järjestelyihin katsottiin tärkeiksi 
rekrytoinnin kannalta. Näin ollen myöskään palveluiden kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa.  
 
Konsultaatioiden määrä on suuri, jonotusajat erityisesti suppean alan erikoislääkäreille takkuavat. 
Erikoislääkäritarve vuonna 2025 arvioitiin 1,5-kertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna väestön 
ikääntymisen perusteella. Suurimpina ongelmina alalle hakeutumisessa pidettiin sisätautien laaja-
alaisuutta. 
 
TULEVAISUUS 
 
Vuonna 2025 julkisessa erikoissairaanhoidossa hoidettaisiin 70 % sisätaudeista, privaatissa 20 %. 
Perusteluna ongelmien monimutkaisuus, hoitoon tarvittava välineistö ja muu erikoiskoulutettu 
henkilökunta, mikä todennäköisesti pitää julkisen sektorin erikoissairaanhoidon osuuden suurena. 
 
Vuoteen 2025 mennessä tutkittavana olevien sairaanhoitopiirien alueelta jää eläkkeelle 35 (44%) 
sisätautien erikoislääkäriä. Tämänhetkisellä tuotoksella piirien alueella tulee vuonna 2025 olemaan 
117 sisätautien erikoislääkäriä, mikä on 37 (46%) erikoislääkäriä nykyistä enemmän. 
Eläkepoistuma pystytään siis hyvinkin korvaamaan, mutta palvelujärjestelmän yleinen kehitys ja 
sen kehittämiseksi lähitulevaisuudessa tehtävät päätökset tulevat huomattavasti vaikuttamaan 
erikoisalan erikoislääkäreiden määrälliseen tarpeeseen jatkossa, minkä vuoksi tarkan arvion 
tekeminen koulutuksen määrällisestä tarpeesta on haastavaa. 
 
SISÄTAUTIEN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 
Alue Nykyinen 

el-määrä 
Eläkeiässä 
2025 
mennessä 

Valmistuvat 
2025 
mennessä 

Muutos (%) Ylilääkärien 
tarvearvio 
2025 vs 2011 

VSSHP+SatSHP+VSHP 80 35 72 +37 (+46%) 87% 
Suomi 508 250 543 +287 (+56%)  
 
Vuonna 2025 sisätautien palveluista 40% tuotetaan julkisessa erikoissairaanhoidossa.  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Turun yliopistosta on 2002–2010 valmistunut 43 sisätautien erikoislääkäriä (”uudet” 
sisätautierikoisalat, kuten kardiologia ja reumatologia eivät sisälly tähän lukuun), mikä tarkoittaa 4–
5 erikoislääkäriä vuodessa. Tällä vuosituotoksella Turusta valmistuu vuosina 2011–2025 yhteensä 
72 sisätautien erikoislääkäriä.  
 
Sisätautien erikoislääkäritarpeen arviointiin vaikuttaa oleellisesti se, tekevätkö ”uusien 
sisätautialojen” erikoislääkärit jatkossa myös yleissisätautispesialiteetin. Jos jatkossa pääsääntöisesti 
erikoistutaan suoraan, sisätautilääkäreiden tarve toisaalta vähenee, mutta keskus- ja aluesairaaloiden 
sisätautien päivystysjärjestelyt muuttuvat ajan mittaan koko ajan hankalammiksi järjestää. Myöskin 
kandidaattien opetus joudutaan miettimään uudelleen, mikäli ”tavallisia” sisätautipotilaita tutkitaan 
ja hoidetaan yliopistosairaalassa entistä vähemmän. Kuitenkin opetusministeriön tällä hetkellä 
lausuntokierroksella olevassa asetusluonnoksessa linjataan, että erikoistuminen tulisi jatkossa 
sisätautialoilla tapahtumaan suorittamalla ensin sisätautien erikoislääkärin tutkinto sekä tämän 
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jälkeen mahdollisen suppeamman erikoisalan erikoislääkäritutkinto. Mikäli asetus annetaan tässä 
muodossa, tulee sisätautien koulutustarvemäärä heijastamaan paitsi erikoisalan omaa 
erikoislääkäritarvetta, myös kaikkien suppeampien sisätautialojen erikoislääkäritarvetta. Asia vaatii 
tarkkaa seuraamista päivitysraporteissa. 
 
 
Endokrinologia 
 
Endokrinologian osalta webropol-kyselyyn vastasivat Otto Knutar, Vaasa, Pirkko Korsoff, SatKS. 
 
TYÖIKÄISET ENDOKRINOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 45 26 11 35 (78%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 8 4 3 5(63%) 
VSSPH 5 3 2 5 
SatSHP 2 1 1 0 
VSHP 1 0 0 0 

 
 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAN ENDOKRINOLOGIAN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 1   1  
Satakunnan ks 1 0 1 0 0 

Vaasan ks 1 0 0 1 0 
 
VSSHP:ssä toimivista endokrinologian erikoislääkäreistä kolme on saanut koulutuksensa Turun 
yliopistossa ja kaksi Helsingissä, Satakunnassa toinen on saanut koulutuksensa Turussa ja toinen 
Helsingissä, Vaasan erikoislääkäri on erikoistunut Turussa. Turussa erikoistumiskoulutuksensa 
saaneista seitsemästä endokrinologista neljä työskentelee VSSHP:n alueella ja kolme muissa 
sairaanhoitopiireissä. 
 
Virkoihin ei kaikin ajoin ole ollut hakijoita sen paremmin Vaasassa kuin Satakunnassakaan.  
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Molempien ylilääkäreiden mukaan koulutuksen sisältö vastaa palvelujärjestelmän tarpeita ainakin 
tyydyttävästi. Lähes joka keskussairaalassa on pulaa endokrinologian erikoislääkäreistä ja 
yliopistosairaaloissa koulutusvirkoja on vähän. 
 
VALMISTUNEET ENDOKRINOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 6 1 (0,7) 0-2 10 
Kaikki yliopistot 27 3 1-6 45 
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PALVELURAKENNE 
 
Kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa. Yksityissektorin osuus on alle 10 %. Endokrinologeja on 
Suomessa vähän ja monet ovat sijoittuneet tutkimustyöhön, yksityissektorille tai lääketeollisuuteen. 
 
TULEVAISUUS 
 
Vuonna 2025 julkisessa erikoissairaanhoidossa hoidetaan ylilääkäreiden arvion mukaan noin puolet 
endokrinologiasta. Osan toimintaa voi siirtää yksityissektorille ja sieltä käsin palvelua on ehkä 
helpommin ostettavissa, koska kuntavirkaan hakeutuminen ei ainakaan tässä vaiheessa näytä 
kaikkia houkuttelevalta vaihtoehdolta. 
 
Erikoislääkäritarve vuonna 2025 on nykymäärään verrattuna 1,5–2 -kertainen. Tyyppi I diabeteksen 
hoito pyritään toteuttamaan isoissa terveyskeskuksissa sisätautien erikoislääkärien toimesta. 
Diabeteksen määrä lisääntyy nopeasti. Jos endokrinologit joutuvat ottamaan siitä isomman vastuun, 
virkojen tarvekin kasvaa. 
 
ENDOKRINOLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 8 3 10-11 +7-8 

(+88-100%) 
150-200% 

Suomi 45 11 45 +34  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Turun yliopistosta on vuosina 2002–2010 valmistunut kuusi endokrinologian  erikoislääkäriä. 
Nykyisellä koulutusvolyymilla vuosina 2011–2025 valmistuu 10 endokrinologian  erikoislääkäriä. 
Vuoteen 2025 mennessä tarkasteltavana olevien sairaanhoitopiirien alueelta jää eläkkeelle kolme 
endokrinologian erikoislääkäriä. Nykyinen koulutusvolyymi riittää korvaamaan eläkepoistuman ja 
tarkasteltavana ajanjaksona endokrinologian erikoislääkärimäärä lähes kaksinkertaistuu, mikä 
vastaa ylilääkäreiden tarvearviota.  
 
 
Gastroenterologia 
 
Webropol-vastaukset ylilääkäri Rauli Leino, TYKS ja ylilääkäri Jukka Korpela, SatKS ja ylilääkäri 
Christian Nielsen, Vaasan keskussairaala.  
 
TYÖIKÄISET GASTROENTEROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN 
ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 101 30 47 33 (33%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 11 3 7 3 (21%) 
VSSPH 9 3 5 2 (22%) 
SatSHP 1 0 2 1 (20%) 
VSHP 1 0 0 0 
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HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT GASTROENTEROLOGIAN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 
Sairaala El 

kokopäiv. 
El 

osa-aik. 
El 

hoitamatta 
Eval 

kokopäiv. 
Eval 

hoitamatta 
TYKS 4 0 0 2 0 

Satakunnan ks 3 1 0 0 0 
Vaasan ks 1 1 0 0 0 

 
Kaikissa viroissa on pätevät viranhaltijat. Virkoihin on Satakunnassa ollut hakijoita, Turussa ja 
Vaasassa kaikin ajoin ei. Turussa perusterveydenhuollon puolella työskentelee yksi 
gastroenterologian erikoislääkäri puolipäivätoimisesti. Satakunnassa on kaksi gastroenterologia 
perusterveydenhuollossa, Vaasassa yksi. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Koulutuksen sisältö vastaa hyvin palvelujärjestelmän tarpeita. SatSHP:n alueen gastroenterologian 
erikoislääkäreistä 90% on saanut erikoislääkärikoulutuksensa Turussa. Turun alueella olevista 
yhdestätoista erikoislääkäristä yhdeksän on erikoistunut Turussa, kolme Turussa erikoistunutta 
työskentelee muissa sairaanhoitopiireissä. Erikoistumisviroista ja sitä kautta erikoislääkäreistä on 
puutetta ja rutiinityöt vievät koko työajan. 
 
VALMISTUNEET GASTROENTEROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 9 1 0-2 15 
Kaikki yliopistot 51 5.7 2-10 85 

 
PALVELURAKENNE 
 
Rekrytointia vaikeuttaa päivystysvelvollisuus sisätaudeilla. Gastroenterologeja on edelleen liian 
vähän. Turussa yksityissektorin osuus on 10-20 % palvelutarjonnasta. Endoskopioita ei tehdä 
Satakunnassa terveyskeskuksissa käytännöllisesti katsoen olleenkaan. Palvelujen kysyntä ja tarjonta 
eivät ole tasapainossa kenenkään ylilääkärin mielestä.  Jonot ovat liian pitkät, potilaita on liian 
paljon ja vastaanottoajat ovat liian lyhyet. Yksityissektorin osuus 60-70 %. Satakunnassa on yhden 
erikoislääkärin vajaus ja gastroenterologinen toiminta perusterveydenhuollossa on volyymiltaan 
epävarmaa ja vaihtelevaa.  
 
Vaasassa tähystäviä yksiköitä on liian vähän sekä perusterveydenhuollon että yksityisellä puolella, 
mikä kuormittaa keskussairaalaa. Siis, tarjontaa on liian vähän. 
 
TULEVAISUUS 
 
Vuonna 2025 julkisessa erikoissairaanhoidossa hoidetaan 70 % gastroenterologisista potilaista ja 
alle 10 % privaattisektorilla. Kuntapuoli ei ohjaa potilaita yksityissektorille, eikä ole nähtävissä 
muutosta tähän suuntaan. Perusterveydenhuollossa skopiatoimintaa ollaan ajamassa Porissa alas, 
Raumalla toiminta jatkuu. Erikoislääkäritarve vuonna 2025 nykytilanteeseen 1,5–3 -kertainen. 
 
Vaasassa pyrkimyksenä on järjestää yhteinen tähystysyksikkö perusterveydenhuollon kanssa ja 
tehdä tiivistä yhteistyötä. Väestön ikääntyessä tutkimusten kysyntä kasvaa jatkuvasti. Jo nyt ala on 
ylikuormittunut.  
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GASTROENTEROLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 
Alue Nykyinen 

el-määrä 
Eläkeiässä 

2025 
mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 11 7 15 +8 (+73%) 150-300% 

Suomi 101 47 85 +38 (+38%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Turun yliopistosta on vuosina 2002–2010 valmistunut yhteensä yhdeksän gastroenterologian 
erikoislääkäriä eli keskimäärin yksi erikoislääkäri vuodessa (vaihteluväli 0-2). Nykyisellä 
koulutusvolyymilla vuosina 2011–2025 valmistuu 15 gastroenterologian erikoislääkäriä. Vuoteen 
2025 mennessä tarkasteltavana olevien sairaanhoitopiirien alueelta jää eläkkeelle seitsemän 
gastroenterologian erikoislääkäriä. Nykyinen koulutusvolyymi riittää juuri korvaamaan 
eläkepoistuman, mutta nykyinen virkamäärä ei vastaa tarvetta eikä koulutusmäärä riitä vastaamaan 
ylilääkärien arvioiman tarpeen kasvun kattamiseen. Gastroenterologien kokonaismäärä kuitenkin 
selvästi kasvaa jo nykyisellä koulutusvolyymilla. 
 
 
Infektiotaudit 
 
Kyselylomakevastaukset ylilääkäri Bodi Eriksen-Neuman Vaasan keskussairaalasta sekä  ylilääkäri 
Esa Rintala Satakunnan keskussairaalasta.  
 
TYÖIKÄISET INFEKTIOTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 88 51 30 79 (42%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 10 6 4 6 (60%) 
VSSPH 7 4 2 5 (71%) 
SatSHP 2 1 1 1 (50%) 
VSHP 1 1 1 0 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT INFEKTIOTAUTIEN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

SAIRAALA El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El hoitamatta Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 2 1 (yl 70%)  1  
Satakunnan ks 2 0 0 0 0 

Vaasan ks 1 0 0 0 0 
 
Virkoihin on kaikissa sairaaloissa riittänyt päteviä hakijoita.  
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
VALMISTUNEET INFEKTIOTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 
Yliopisto Valmistuneet 

2002–2010 
 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste  
2011–2025 

TY 3 1/kolme vuotta 0-2 7-8 
Kaikki yliopistot 52 6 (.5.8) 3-7 90 
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Turussa erikoislääkäriksi 1994 jälkeen valmistuneet ovat jääneet käytännöllisesti katsoen kaikki 
VSSHP:n alueelle. Yksi Turusta valmistunut työskentelee muiden sairaanhoitopiirien alueella, kaksi 
VSSHP:n alueella työskentelevistä infektiotautien erikoislääkäreistä on suorittanut tutkintonsa 
muualla kuin Turussa. Puolet tarkasteltavien sairaanhoitopiirien infektiotautien erikoislääkäreistä on 
suorittanut erikoislääkäritutkintonsa Turussa.  
 
Nykyinen erikoislääkärikoulutuksen sisältö vastaa hyvin sairaaloiden, tyydyttävästi 
perusterveydenhuollon ja huonosti yksityissektorin tarpeeseen. Yliopistosairaaloissa koulutus ei 
kuitenkaan anna riittävästi valmiuksia sairaanhoitopiirityöskentelyyn vaan toimeen ”lämpiäminen” 
vie aikaa – ja ehkä pelottaa lähteä sinne, varsinkin yksin työskentelemään. Yliopistoerikoistumiseen 
tulisi kuulua myös tutustuminen ”periferiaan” ts. keskussairaalatoimintaan. 
 
Infektioala on paitsi klinikkaa myös tartuntatautilain mukaista toimintaa, joka laajentaa kenttää 
huomattavasti. Lisäksi alaan kuuluu sairaalahygieniatoiminnan osaaminen ja monet informaatio- ja 
opastustehtävät. Antibioottihoidon käytännöt ja antibioottiresistenssin aiheuttamisen välttäminen 
jne. sekä epidemiologinen seuranta kuuluvat myös toimenkuvaan sekä läheinen yhteistyö 
mikrobiologiseen toimintaan käytännön työssä. Lisäksi läheisen verkoston luominen sekä 
perusterveydenhuoltoon että yliopistokollegoihin ja THL:een  ja ministeriöön.  
 
Infektiolääkäreitä koulutetaan Suomessa liian vähän. Infektiolääkäreitä valmistuu Helsingistä ja 
Tampereelta jonkin verran yli oman tarpeen, sen sijaan Turusta ja Kuopiosta tarpeeseen nähden 
aivan liian vähän. Helsingistä ja Tampereelta valmistuneet jäävät kotikaupunkeihinsa eikä koulutus 
siten hyödytä muuta maata.  
 
Infektiolääkäreitä ei ole kovin kauaa suuremmassa määrässä koulutettu. Nuorten kollegoiden 
kiinnostus on suurta ja he kysyvät koulutusmahdollisuuksia, mutta eivät uskalla valita 
infektiotautien alaa, koska virkoja ei ole. Erikoistumisaikaa pidentää myös väitöskirjan teko, jolloin 
myös luodaan tutkijaverkostoa. Tämän ylläpito on periferiassa vaikeaa liian vähäisen virkapohjan 
vallitessa. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa. Työmäärä ylittää moninkertaisesti yhden viranhaltijan 
kapasiteetin. Lisäksi toistuvasti syntyy tilanteita (esim. pandemiavalmistelut ja organisoinnit, 
resistenttien kantojen lisääntyminen, lisääntyvät trooppiset taudit, HIV:n lisääntyminen sekä 
erilaiset selvitykset, sairaalarakennusprojektit), jotka aiheuttavat lisääntyvää kysyntää. Palvelut 
riippuvat osittain tartuntatautilain määritelmistä. Riippuen siitä, pidetäänkö yllä infektiotautien 
hoitoa päivystysluontoisesti vai rokotustoimintaa, luvut ovat erilaiset. Erikoisalaosaamista vaativat 
tapaukset lähetetään harvoin yo-sairaalaan infektiosyistä, sen sijaan yo-kollegan konsultointia 
puhelimitse tehdään jatkuvasti. 
 
Keskussairaaloissa pitäisi olla virkapohja, joka kertoo jatkuvuudesta. Minkään erikoisalan suhteen 
yksi virka ei riitä, koska silloin toiminta on liian haavoittuvaista. Ylilääkäri Rintalan mukaan 
TYKS:ssa on kahden ja Vaasassa niinikään kahden erikoislääkärivakanssin vaje. 
 
Infektioalalla on vaikeaa ehtiä ylläpitää riittävää tartuntatauti- ja sairaalahygienia- jne. koulutusta ja 
keskustelua sairaalan ulkopuoleisten kollegojen ja henkilökunnan kanssa heidän ympäristössään.  
 



 32 

Minimivirkapohja infektiosairauksissa on 3 virkaa/keskussairaalapiiri. Esim. SatKS:ssa tarvittaisiin 
kolme infektiolääkäriä, nyt on siis yhden erikoislääkärin vaje, jotta toimintaa ei jouduta supistamaan 
lomien ja tutkimusvapaiden aikana. Vaasassa tarvittaisiin kaksi erikoislääkäriä lisää. 
 
Yksityissektorin osuus alalla on keskimäärin 20 %.  
 
TULEVAISUUS 
 
Ylilääkärit arvioivat, että myös vuonna 2025 80 % infektiotaudeista hoidetaan julkisessa 
erikoissairaanhoidossa. Erikoislääkäritarve vuonna 2025 on nykyiseen verrattuna 20–30 % 
suurempi. Infektiotautien merkitys sekä avoterveydenhuollossa että sairaalahoidossa kasvaa 
resistenttien sairaalabakteerien ja tartuntatautiepidemioiden yleistymisen myötä. 
Sairaalainfektioiden merkitys kasvaa, kun terveydenhuollon kustannustehokkuusvaatimukset, 
potilaiden liikkuvuus ja kelpailu lisääntyvät. 
 
Infektiolääkäreiden tarve vuonna 2025 on kaksinkertainen. Sairaanhoidon yhä vaativampi 
infektiohallinta immuunisuppression jne. johdosta sekä tartuntatautien ”uudelleen herääminen” ja 
uusien syntyminen vaativat asiantuntijajoukon suurempaa panosta ja näin myös koulutettua kaartia. 
Vaatimukset myös kasvavat ja aiheuttavat lisääntyvää työtaakkaa kuten myös yhä tiukemmat 
valvontajärjestelmät. 
 
Hyvä panostaminen infektioalaan sekä valtakunnallisesti sekä yliopistoklinikoissa että 
sairaanhoitopiireissä pitemmällä tähtäimellä saavat aikaan pienempiä hoitoon liittyviä 
infektiokomplikaatioita, lyhyempiä hoitoaikoja ja nopeampaa palautumista. Myös osaava 
ennaltaehkäisevä toiminta toisi suuren hyödyn mm. resistenssi- ja rokotusmyöntyvyydessä.  Esim. 
TYKS infektiotoiminnan organisointi ja miehitys vaatisi suuren uudistuksen ja asiaan paneutumisen 
kuten monessa muussakin Suomen sairaanhoitopiirissä. Olisi hyvä tutustua Ruotsin malliin (SMI, 
STRAMA, ECDC, infektionsläkarföreningen sekä yliopistojen koulutusjärjestelmiin infektioalalla) 
ja miettiä, olisiko tässä jotakin, joka mahdollisesti toisi meillekin hyvän pohjan ja toimintamallin 
kansallisesti ja kansainvälisesti. 
 
INFEKTIOTAUTIEN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 10 4 7-8 +3-4 

(+30-40%) 
200% 

Suomi 88 30 90 +60 (+68%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Turun yliopistosta on vuosina 2002–2010 valmistunut kolme infektiotautien  erikoislääkäriä eli 
keskimäärin yksi erikoislääkäri kolmessa vuodessa. Nykyisellä koulutusvolyymilla vuosina 2011–
2025 valmistuu 7–8 infektiotautien  erikoislääkäriä. Vuoteen 2025 mennessä tarkasteltavana olevien 
sairaanhoitopiirien alueelta jää eläkkeelle neljä infektiotautien erikoislääkäriä. Nykyinen 
koulutusvolyymi riittää korvaamaan eläkepoistuman, mutta ei riitä vastaamaan infektiotautien 
kasvavaan erikoislääkäritarpeeseen mikäli vakansseja pystytään perustamaan ylilääkäreiden 
tarpeelliseksi katsomissa määrin. 
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Kardiologia 
 
Webropol-vastaukset Juhani Airaksinen, TYKS, Antti Ylitalo, Satakunnan keskussairaala ja Kari 
Korpilahti, Vaasan keskussairaala. 
 
TYÖIKÄISET KARDIOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 210 54 90 118 (56%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 31 7 12  
VSSPH 17 3 7 15 (88%) 
SatSHP 4 0 1 4 (100%) 
VSHP 10 4 4 2 (20%) 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT KARDIOLOGIAN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 9 2 0 3 0 
Satakunnan ks 4 0 2 1 0 

Vaasan ks 6 0 0 0 0 
 
TYKS:ssa ja Vaasassa virkoihin on riittänyt päteviä hakijoita, Satakunnassa on kahden kardiologin 
virka hoitamatta, ajoittain virkoihin ei ole löytynyt päteviä hakijoita. Kaikissa sairaaloissa viroissa 
on pätevät viranhaltijat. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Kaikki ylilääkärit katsoivat, että kardiologian erikoislääkärikoulutus vastaa hyvin sairaaloiden 
tarpeita. Vaasan ja Porin ylilääkärit katsoivat lisäksi, että koulutus vastaa hyvin myös 
perusterveydenhuollon ja yksityissektorin tarpeita, mutta ylilääkäri Airaksinen oli sitä mieltä, että 
erikoislääkärikoulutus vastaa perusterveydenhuollon ja yksityissektorin tarpeisiin tyydyttävästi. 
 
VALMISTUNEET KARDIOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 19 2 1-9 30 
Kaikki yliopistot 129 14 11-22 215 

 
TYKS:n kardiologeista 90 % on suorittanut erikoislääkäritutkinnon Turun yliopistossa, Porin 
keskussairaalassa työskentelevistä ei kukaan ja Vaasassa 30 % on erikoistunut Turussa. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Kardiologien työpanos tulee suuntautumaan jatkossa yleisemmin sydänpotilaiden hoitoon ja 
järjestelyihin. Tällä hetkellä Turun alueella toimii kolme kardiologia perusterveydenhuollossa. 
Yksityissektorin osuus on alle 10 % kaikissa sairaanhoitopiireissä.  Kysyntä ja tarjonta ei ole 
tasapainossa Turussa ja Satakunnassa, mutta Vaasassa on. Ylilääkäri Airaksisen mukaan 
kardiologian palveluja tarvitaan paljon enemmän kuin tarjotaan ja suositusten mukaisia hoitoja ei 
voida tarjota. VSSHP:ssä on ylilääkäri Airaksisen mukaan viiden kardiologin vaje ja SatSHP:ssa 
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ainakin kahden. Kardiologian virkapohjia on sairaanhoitopiirissä riittämättömästi velvoitteiden 
täyttämiseksi ja tarve tulee lisääntymään lähivuosina.  
 
TULEVAISUUS 
 
Vanhat sisätautilääkärit ovat hoitaneet valtaosan sydänpotilaista. Tämä käytäntö tulee muuttumaan, 
koska jatkossa perinteisiä sisätautilääkäreitä valmistuu nykyistä vähemmän ja myös sydänpotilaat 
haluavat yhä useammin oman alan erikoislääkärin arvion tilanteestaan ja myös kardiologin 
hoitosuhdetta. 
 
Myös vuonna 2025 valtaosa (80%) kardiologian palveluista hoidetaan julkisessa 
erikoissairaanhoidossa. Julkinen sektori ei kuitenkaan pysty kasvattamaan resursseja tarpeen 
mukaisesti ja paremmin toimeentuleva väestö tullee hakemaan palvelut yksityiseltä puolelta entistä 
useammin. 
 
Nykyvirkojen määrä on riittämätön. Nykymäärään suhteutettuna kardiologian erikoislääkäritarve 
olisi vuonna 2025 30– 40% nykyistä suurempi.  
 
KARDIOLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos (%) Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 31 12 30 +18 (+58%) 130%-140% 

Suomi 210 90 215 +125 (+60%)  
 
Turun yliopistosta on vuosina 2002–2010 valmistunut yhdeksäntoista kardiologian  erikoislääkäriä 
eli keskimäärin kaksi erikoislääkäriä vuodessa. Nykyisellä koulutusvolyymilla vuosina 2011–2025 
valmistuu 30 kardiologian  erikoislääkäriä. Vuoteen 2025 mennessä tarkasteltavana olevien 
sairaanhoitopiirien alueelta jää eläkkeelle 12 kardiologian erikoislääkäriä.  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Nykyisellä koulutusvolyymilla vuonna 2025 alueella on noin puolitoista kertaa nykyinen määrä 
kardiologian erikoislääkäreitä. Erikoislääkärien määrän kasvu on linjassa koko Suomen 
koulutusvolyymin kanssa.  
 
 
Kliininen hematologia 
 
Vastauksia webropol-kyselyyn ei saatu.  
TYKSssa kliinisellä hematologialla on 70% ylilääkäri, osastonylilääkäri ja kaksi erikoislääkäriä. 
Yksi erikoislääkärin virka on täyttämättä. Erikoistuvan virkoja on yksi. 
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TYÖIKÄISET HEMATOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 61 42 30 25 (41%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 10 6 5 10 (30%) 
VSSPH 7 4 4 3 (43%) 
SatSHP 3 2 1 0 
VSHP 0* 0 0 0 

*VSHP:n alueelle on saatu kliininen hematologi tammikuussa 2012 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Kaikki Turussa erikoistuneet kliinisen hematologian erikoislääkärit ovat jääneet VSSHP:n alueelle, 
lisäksi kaksi muualla 1994 jälkeen erikoistunutta erikoislääkäriä työskentelee VSSHP:n alueella. 
 
VALMISTUNEET KLIINISEN HEMATOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 5 1 joka 2. vuosi 0-2 8 
Kaikki yliopistot 31 3-4 1-7 52 

 
TULEVAISUUS 
 
KLIINISEN HEMATOLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 mennessä 

Valmistuvat 
2025 mennessä 

Muutos (%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 10 5 8 +3 (+30%) 
Suomi 61 42 52 +10 (+16%) 

 
Turun yliopistosta on vuosina 2002–2010 valmistunut viisi kliinisen hematologian  erikoislääkäriä 
eli keskimäärin yksi erikoislääkäri joka toinen vuosi. Nykyisellä koulutusvolyymilla vuosina 2011–
2025 valmistuu Turun yliopistosta kahdeksan kliinisen hematologian erikoislääkäriä. Vuoteen 2025 
mennessä tarkasteltavana olevien sairaanhoitopiirien alueelta jää eläkkeelle viisi (puolet 
nykymäärästä) kliinisen hematologian erikoislääkäriä.  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Nykyisellä koulutusvolyymilla vuonna 2025 alueella on 13 kliinisen hematologian erikoislääkäriä. 
Eläkepoistuma pystyttäneen korvaamaan nykyisellä koulutusvolyymilla. Koulutusvolyymi on 
linjassa koko maan koulutusvolyymin kanssa. 
 
 
Nefrologia 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat Vaasan keskussairaalan ylilääkäri Anna Salmela ja Satakunnan 
keskussairaalan ylilääkäri Kaisa Laine. 
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TYÖIKÄISET NEFROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 76 46 30 37 (49%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 14 9 4 4 (31%) 
VSSPH 11 7 4 4 (36%) 
SatSHP 2 1 0 0 
VSHP 1 1 0 0 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT NEFROLOGIAN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 3 0 0 1 0 
Satakunnan ks 1 1 (80%) 1 0 0 

Vaasan ks 1 0 0 0 0 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Kaikki Turussa nefrologian erikoislääkäritutkinnon suorittaneista työskentelevät TYKS:n ERVA-
alueella. Kolme TYKS:n ERVA-alueella työskentelevää 1994 jälkeen valmistunutta erikoislääkäriä 
on suorittanut tutkintonsa muissa yliopistoissa. Satakunnassa toinen erikoislääkäri on erikoistunut 
Turussa. 
 
Yliopistokaupunkien ulkopuolella vallitsee nefrologipula. Uusia virkoja ei ole perustettu, mutta 
toisaalta nykyvirkoihinkaan ei ole riittänyt kaikin ajoin hakijoita.  
 
VALMISTUNEET NEFROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 7 0,8 0-1 12 
Kaikki yliopistot 41 4-5 (4.5) 3-9 68 

 
PALVELURAKENNE 
 
Molemmat vastanneet ylilääkärit olivat sitä mieltä, että julkisen sektorin palveluiden kysyntä ja 
tarjonta eivät ole tasapainossa. Satakunnan väestöpohjaan nähden virassa toimivien nefrologien 
määrä on tällä hetkellä riittämätön. Sopiva nefrologien määrä olisi 2,5–3. Viimeisten vuosien aikana 
ei koulutuksessa ole ollut Satakuntaan suuntautunutta nefrologia. Suomessa on muitakin 
keskussairaaloita, joissa vallitsee samantyyppinen tilanne.  
 
Yksityissektorin osuus on alle 10 % ja näin tulee jatkumaankin. HUS:n hemodialyysin ulkoistamis-
mallista saatavat kokemukset voivat muuttaa tilannetta. Hemodialyysipalveluja lähdetään ehkä 
jatkossa ulkoistamaan muuallakin maassa. Työvoimapulan (nefrologit, hemodialyysihoitajat) 
vuoksi ulkoistukset tuskin ovat mahdollisia yliopistokaupunkien ulkopuolella. 
 
TULEVAISUUS 
 
Myös vuonna 2025 nefrologia hoidetaan valtaosin julkisen sektorin erikoissairaanhoidossa. 
Nefrologisten peruspotilaiden (glomerulonefriitit, munuaissiirtopotilaat, dialyysipotilaat) hoito 



 37 

tarvitsee sairaalatyyppisiä resursseja. Lisäresurssien tarve on noin 25%. Väestö ikääntyy ja 
diabeteksen määrä kasvaa, mikä todennäköisesti kasvattaa munuaisen vajaatoiminnan esiintyvyyttä. 
 
Yhteistyötä yliopistosairaalan kanssa tulisi lisätä myös alueella toimivien nefrologien ammatillisen 
pätevyyden ylläpitämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että potilaat saavat samantasoista hoitoa 
myös keskussairaalapiireissä. 
 
Vaasassa tarvitaan vuonna 2025 kolme nefrologian erikoislääkäriä sekä koulutuksessa oleva lääkäri.  
 
NEFROLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 14 4 11-12 +7-8 

(+50-57%) 
125% 

Suomi 76 30 68 +38 (+50%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Turun yliopistosta on vuosina 2002–2010 valmistunut seitsemän nefrologian erikoislääkäriä eli 
hiukan alle yksi erikoislääkäri vuodessa. Nykyisellä koulutusvolyymilla vuosina 2011–2025 
valmistuu Turun yliopistosta 11–12 nefrologian  erikoislääkäriä. Vuoteen 2025 mennessä 
tarkasteltavana olevien sairaanhoitopiirien alueelta jää eläkkeelle neljä nefrologian erikoislääkäriä. 
Nykyisellä koulutusvolyymilla vuonna 2025 alueella on 21–22 nefrologian erikoislääkäriä, mikä on 
57 % nykyistä enemmän. Eläkepoistuma pystytään hyvin korvaamaan nykyisellä 
koulutusvolyymilla ja koulutusvolyymi vaikuttaa arvioituun tarpeeseen nähden tällä hetkellä 
hieman suureltakin. 
 
 
Reumataudit 
 
Webropol-vastaukset ylilääkäri Timo Möttönen, TYKS ja Ylilääkäri Timo Yli-Kerttula, Rauman 
aluesairaala. 
 
TYÖIKÄISET REUMATAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 110 54 69 51 (46%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 13 6 9 9 (69%) 
VSSPH 12 5 9 (75%) 8 (67%) 
SatSHP 1 1 0  
VSHP 0 0 0  

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT REUMATAUTIEN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv 

Eval 
osa-aik. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 3 2 (80% ja 
50%) 

0.5 1 1  

SatSHP 1  1 0 0 0 
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VSSHP:n alueella on 12 reumatologian erikoislääkäriä, joista viisi on naisia ja yhdeksän (75%) on 
yli 50-vuotiasta. SatSHPn alueella on yksi reumatologian erikoislääkäri, VSHP:n alueella ei ole 
reumatologia. Kaikissa viroissa on pätevä viranhaltija.  
 
VSSHP:n alueella Loimaalta ja Vakka-Suomesta puuttuu reumatologinen toiminta, Turunmaan 
sairaalassa on yksi 50% virka. Salossa ylilääkäri hoitaa reumatologiaa oto:na. 
 
VSSHP:n alueella perusterveydenhuollossa toimii yksi reumatologian erikoislääkäri, ja yksi 
erikoislääkäri toimii muissa kuin erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävissä tehtävissä.  
 
VSSHP:ssä uusia virkoja ei ole saatu, vaikka aluesairaalat ovat sitä toivoneet. Satakunnassa puute 
on ainakin kahden erikoislääkärin työpanos: Porissa ei ole lainkaan reumatologia ja Raumalla yhden 
reumatologin puute. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE  
 
Nykyinen erikoislääkärikoulutuksen sisältö vastaa palvelujärjestelmän tarpeita hyvin. Satakunnan 
reumatologi on erikoistunut Turussa. Kaikki VSSHP:n alueella työskentelevät reumatologit ovat 
erikoistuneet Turussa. Yksi Turusta 1994 jälkeen valmistunut työskentelee Helsingin seudulla. 
 
VALMISTUNEET REUMATOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 5 0,6 0-1 7-8 
Kaikki yliopistot 38 4 0-9 63 

 
PALVELURAKENNE 
 
Palveluiden kysyntä ja tarjonta ovat epätasapainossa. Erikoisalalla on havaittu virkapohjien puute – 
ylikierroksilla mennään koko ajan ja rutiinien pyöritys on niin hikinen homma, ettei tutkimus- tai 
kehitystyölle tahdo riittää aikaa. Lähetteiden määrä vain lisääntyy ja potilaista on ohjattava joskus 
liiankin kovalla kädellä pois erikoissairaanhoidon poliklinikoilta. Hoitotavoitteet reumataudeissa on 
asetettu aivan eri tasolle kuin 10 vuotta sitten (remissio). Potilaita joudutaan seuraamaan yhä 
tarkemmin ja tekemään hoitoyrityksiä eri tahtiin kuin ennen. 
 
Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa mm. koulutustilaisuuksien 
järjestämistä. Erikoissairaanhoidossa resurssitilanteesta johtuen joudutaan priorisoimaan asioita ja 
entistä enemmässä määrin siirtymään konsultoivaan rooliin. Yksityissektorin osuus on 20–30 %.  
 
Satakunnassa on yhden reumatologin vaje. 
 
TULEVAISUUS 
 
TYKS-ERVA-alueella julkisella sektorilla tavoite on, että jokaisessa aluesairaalassa olisi 
reumatologi ja lisäksi yksi reumatologi kiertäisi aluesairaaloita 1-2x/vko, jolloin kontakti/info 
valuisi eteenpäin myös rutiinityön kautta. TYKS:aan tarvittaisiin yksi virka lisää, siis neljän 
reumatologin työpanos puuttuu. Nyt on yhden reuma-EVAL:in virka, toinen tarvittaisiin. 
 
Ylilääkäreiden  arvion mukaan reumatologiasta hoidetaan vuonna 2025 julkisen sektorin 
erikoissairaanhoidossa 50 %, perusterveydenhuollossa 10 % ja yksityissektorilla 40 %.  
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REUMATOLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025  

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos (%) Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 13 9 7-8 -1-2 (-8-15%) 150-200% 

Suomi 110 69 38 -31 (-28%)  
 
Erikoislääkäritarve nykytasoon suhteutettuna vuonna 2025 on ylilääkäreiden arvion mukaan 1.5–2-
kertainen. (jo nyt on lääkärityövoimapula ja hoidot monimutkaistuvat ja hoitotavoitteet kovenevat 
koko ajan ja hoitotuloksia aletaan dokumentoida ja vertailla, hoitokäynnin laadun takaamiseksi 
tulevat tietokoneohjelmia (esim. Go Treat It on jo), jotka takaavat laatua, mutta myös vievät aikaa.  
 
Nyt olisi korkea aika torjua reumatologien pako privaattisektorille. Privaattipuolella heille on kova 
kysyntä ja palkkaus muodostuu selvästi paremmaksi kuin sairaalassa. Sairaalassa pysyminen 
edellyttää hyvää tiimityötä ja koulutusohjelmaa ja riittävää virkojen määrää. Kun kokeneet osaajat 
lähtevät eläkkeelle, korttitalo kaatuu, jos ei ole riittävää virkojen määrää ja hyvää 
koulutussysteemiä. 
 
"Kun jonkin erikoisalan mahdollisuudet hoitaa potilaita paranevat kuten reumatologiassa (biologiset 
hoidot, diagnostiikan paraneminen, MRI, UÄ-tutkimukset, videokapillaroskopia yms), muu 
medisiininen yhteisö ”halvaantuu” hoitamaan heiltäkin hyvin onnistuvia erikoisalamme tehtäviä ja 
lähettää myös ne tapaukset yksikköömme. Kaikessa opetuksessa ja yhteistyössä 
perusterveydenhuollon kanssa pitää korostaa ja opettaa niitä tehtäviä, jotka kuuluvat heille ja tukea 
heitä siinä tehtävässä (vrt. tyypillinen reaktiivinen artriitti on perusterveydenhuollossa 
hoidettavissa)." 
 
Yli-Kerttulan mukaan suunniteltu erikoislääkärikoulutuksen muutos varmaankin helpottaa 
päivystysten järjestämistä tulevaisuudessa, mutta vaikeuttaa entisestään rekrytointia mikäli 
erikoistumisaika pitenee suunnitellulla tavalla ja jatkossakin pitäisi olla mahdollisuus erikoistua 
suoraan reumatologiaan, halukkaat voisivat toki hankkia myös laajemman yleissisätautien 
koulutuksen. Suomen Reumatologisen yhdistyksen hallitus edellisessä kokouksessaan päätyi asiassa 
samansisältöiseen kannanottoon opetusministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle. 
TYKS:n ERVA-alueella samoin kuin valtakunnallisestikin tulee reumatologi pula vaikeutumaan ja 
erikoistuvien määrä alueellamme pitäisi saada kaksinkertaistettua (valmistuvia 1/v). Osallistumme 
Satakunnassa mielellämme koulutukseen, 1 v. erikoistumiskoulutuksesta voisi saada meiltä. 
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Turun yliopistosta on vuosina 2002–2010 valmistunut viisi erikoislääkäriä eli hiukan yli yksi 
erikoislääkäri joka toinen vuosi. Nykyisellä koulutusvolyymilla vuosina 2011–2025 valmistuu 
Turun yliopistosta 7–8 reumatologian  erikoislääkäriä. Vuoteen 2025 mennessä tarkasteltavana 
olevien sairaanhoitopiirien alueelta jää eläkkeelle yhdeksän reumatologian erikoislääkäriä. 
Nykyisellä koulutusvolyymilla vuonna 2025 alueella on 11–12 reumatologia erikoislääkäriä, mikä 
on muutama erikoislääkäri nykyistä vähemmän. Nykyisellä koulutusvolyymilla ei pystytä edes 
paikkaamaan eläkepoistumaa. Sisätautialoista reumatautien koulutusvolyymi vastaa kaikkein 
huonoiten erikoislääkäritarvetta. 
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Foniatria 
 
Foniatrian osalta webropol-kyselyyn vastasi erikoislääkäri Eeva Sala TYKS:sta. 
 
NYKYTILANNE 
 
Lääkäriliiton tilaston mukaan vuoden 2011 alussa VSSHP:n alueella asui yksi foniatrian 
erikoislääkäri, joka oli yli 50-vuotias väitellyt nainen. Hän toimi VSSHP:n palveluksessa. VSHP:n 
alueella asui yksi foniatrian erikoislääkäri, joka oli yli 50-vuotias miespuolinen lisensiaatti. 
SatSHP:n alueella ei asunut yhtään foniatria. Suomessa on tällä hetkellä Lääkäriliiton tilastojen 
mukaan 22 foniatrian erikoislääkäriä, joista puolet on yli 50-vuotiaita ja vain kolme alle 40-
vuotiasta. 
 
Turun yliopistosta on 2002–2010 ei ole valmistunut yhtään foniatrian erikoislääkäriä. Vuoden 2007 
raportissa esitetystä tiedosta poiketen Turun yliopistolla on foniatrian erikoislääkärin 
koulutusoikeudet, mutta erikoistuvia lääkäreitä ei ole ollut. Salan mukaan klinikassa ei ole ollut 
erikoistuvan lääkärin tointakaan. Vuosina 2002–2010 Oulusta on valmistunut neljä, Helsingistä 
kolme ja Kuopiosta yksi foniatri (yhteensä 8 foniatria, keskiarvo 0,9/vuosi). 
 
Salan mukaan erikoistumiskoulutuksen sisältö vastaa huonosti palvelujärjestelmän tarpeisiin 
kaikilla tasoilla. Hän katsoo erikoisalan jääneen lapsipuolen asemaan korva-, nenä- ja kurkkutautien 
klinikan osana. Sala arvioi VSSHP:n alueen foniatrivajeeksi kaksi erikoislääkäriä ja SatSHP:n 
alueen vajeeksi yhden erikoislääkärin. Vuoden 2025 erikoislääkäritarpeeksi alalla hän arvioi 400 % 
nykytilanteeseen nähden, koska ääniammattien ja äänihäiriöiden määrä lisääntyy sekä ala ja 
osaaminen kehittyvät. 
 
TULEVAISUUS JA SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Kuten jo vuonna 2007, on tilanne erikoisalalla vaikea vaikka Satakuntaan on foniatri saatukin. 
Molemmat selvityksen piirissä olevien sairaanhoitopiirien alueella asuvat foniatrit tulevat 
eläköitymään jo vuoteen 2020 mennessä. TY ei ole kouluttanut yhtään foniatria viimeisen 
vuosikymmenen aikana eikä selvityksen piirissä olevalle alueelle ole myöskään muuttanut yhtään 
vuoden 1994 jälkeen muualla valmistunutta foniatria. Lisäksi puolet (11) koko valtakunnan 
foniatreista jää eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä. Tämä valtakunnallinen eläkepoistuma saadaan 
laskennallisesti korvattua valmistuvilla erikoislääkäreillä nykyisellä muiden tiedekuntien 
koulutusvolyymilla, mutta valtakunnallinen erikoislääkärimäärä ei merkittävästi lisäänny (+2 el). 
 
Foniatrian erikoisalaa uhkaa länsirannikolla vakava erikoislääkäripula. Tämän ehkäisemiseksi on 
perustettava foniatriaan erikoistuvan lääkärin virka ja aloitettava aktiiviset rekrytointitoimet 
foniatriaan erikoistuvien lääkäreiden saamiseksi. Nykytilanne huomioiden voi olla tarpeellista 
harkita myös toisen erikoistumisviran perustamista määräajaksi 2010-luvun alkupuolelle, mikäli 
olisi odotettavissa, että hakijoita virkaan olisi. 
 
 
Fysiatria 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat ylilääkärit Katri Laimi TYKS, Erkki Asikainen Satakunnan 
keskussairaala, Jukka Mannervaara Vaasan keskussairaala ja Michael Eklund Pietarsaaren 
aluesairaala. Tietoja VSSHP:n alueelta tarkennettiin sähköpostikyselyllä ylilääkäri Laimille. 
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TYÖIKÄISET FYSATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton 
tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 173 67 (39%) 120 (69%) 56 (32%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 26 13 (50%) 18 (69%) 8 (31%) 
VSSHP 18 12 (67%) 12 (67%) 7 (39%) 
SatSHP 3 0 (0%) 2 (67%) 0 (0%) 
VSHP 5 1 (20%) 4 (80%) 1 (20%) 

 
 
FYSIATRIAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT SAIRAALOITTAIN (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 2*  2** 1 1 
Salon as  0,2    

ÅS 1     
Kuntoutusklinikka 1     

Turku pth+tth 2+2     
Salo pth  0,8    

Satakunnan ks 2     
PKS   1   

Vaasan ks 1  1 1 2 
Vaasa pth 2     

Pietarsaari 2  1 1 1 
Pth 1     

* 1 erikoislääkäri irtisanoutunut 
** kaksi viranhaltijaa pitkäkestoisesti poissa 
 
Kaksi kolmesta fysiatrista on yli 50-vuotiaita. Tarkastelualueen erikoislääkärit ovat keskimääräistä 
useammin naisia. Väitelleiden osuus on alle kolmannes kuten koko maassa.  
 
TYKS:ssa on fysiatrian erikoisalalla ylilääkärin lisäksi kolme kokopäivätoimista erikoislääkärin ja 
kahden erikoistuvan virat. Hoitamatta on kaksi erikoislääkärin virkaa ja yksi erikoistuvan lääkärin 
virka. Sijaisiksi ja virkoihin ei ole ollut riittävästi hakijoita. Lisäksi Kuntoutusklinikalla on 
ylilääkäri. Yliopiston viranhaltijoita ei ole. 50 % erikoislääkäreistä on valmistunut Turusta. 
Varsinais-Suomen alueella toimii lisäksi neljä fysiatria Turun perusterveydenhuollon ja 
työterveyshuollon viroissa.  
 
Aluesairaaloista vain Salon aluesairaalassa on 0,2 virkaa, ja lisäksi perusterveydenhuollossa 0,8 
virkaa. Lisäksi Turunmaan sairaalassa on yksi fysiatrian erikoislääkäri.   
 
Satakunnan keskussairaalassa on kaksi kokopäivätoimista fysiatrian erikoislääkäriä. Yksi viroista 
on hoitamatta. Vikoihin ei ole ollut riittävästi päteviä hakijoita. Porin kaupunginsairaalan virka on 
täyttämättä. 
 
Vaasan keskussairaalassa toimii yksi kokoaikainen fysiatrian erikoislääkäri ja yksi virka on 
hoitamatta. Erikoistuvien virkoja on kolme, joista vain yksi on täytetty. Virkoihin ei ole ollut 
riittävästi päteviä hakijoita. Vaasan keskussairaalan fysiatri on valmistunut Turusta. VSHP:n 
alueella toimii lisäksi kaksi erikoislääkäriä perusterveydenhuollossa. Lisäksi Pietarsaaren 
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sairaalassa on fysiatrian yksikkö, joka palvelee koko sairaanhoitopiiriä. Myös siellä kolmesta 
erikoislääkärivirasta vain kahdessa on viranhaltija ja toiseen erikoistumisvirkaan ei ole saatu 
haltijaa. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Kolmesta vastaajasta kaksi katsoi, että erikoislääkärikoulutus vastaa hyvin sairaaloiden tarpeita, 
kolmannen mielestä tyydyttävästi. Koulutuksen arvioitiin vastaavan tyydyttävästi 
perusterveydenhuollon ja yksityissektorin tarpeita. Alaa pidettiin laajasisältöisenä, joten lyhyt 
erikoistumisaika ei riitä perustason perehtymiseen erikoisalan eri ulottuvuuksiin. 
 
Puhakan raportin jälkeen lisättiin TYKS:aan yksi fysiatrian erikoistuvan lääkärin virka.  
 
VALMISTUNEET FYSIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 9 1 0-3 15 
Kaikki yliopistot 51 5,7 1-10 85 

 
Turun yliopisto on kouluttanut lähes viidenneksen kaikista Suomessa valmistuneista fysiatrian 
erikoislääkäreistä viimeisen yhdeksän vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin väestöpohjasta 
laskettu osuus. 
 
Lääkäriliiton tilastoista vuoden 1994 jälkeen valmistuneista erikoislääkäreistä lasketut 
muuttoliikettä koskevat luvut osoittavat fysiatrien liikkuvuuden muita erikoisaloja suuremmaksi. 
TY:sta valmistuneiden poismuutto oli 33 % ja alueelle päin suuntautunut muutto oli 38 %. Muualta 
tulleet olivat valmistuneet useista eri yliopistoista, eniten poismuuttoa oli TAYS:n ERVA-alueelle. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Huomattava osa fysiatrian erikoislääkäreistä toimii muualla kuin sairaanhoitopiirien palveluksessa. 
Perusterveydenhuollossa on myös virkoja ja lisäksi alueella toimivat kuntoutuslaitokset, yksityiset 
lääkäriasemat ja työterveyshuolto työllistävät fysiatreja. 
 
Kaikkien vastaajien näkemyksen mukaan fysiatrian erikoislääkäreistä on sekä valtakunnallisesti että 
tarkastelualueella pulaa. Missään sairaanhoitopiirissä kysyntä ja tarve eivät ole tasapainossa. 
Merkittävä osuus viroista on hoitamatta tai täyttämättä, eikä päteviä hakijoita ole ollut. Syitä 
vajeelle arveltiin olevan koulutusmäärissä, alan houkuttelevuuden puutteessa ja ylilääkäri Laimin 
mukaan alalle hakeudutaan vasta, kun käytännön työssä on tullut kokemusta, joten rekrytointi on 
haastavaa. Vaasan alueella mainittiin myös kielitaitovaatimukset. Lisäksi yksityissektorin parempi 
mahdollisuus kilpailla palkkauksella mainittiin. Painetta toiminnan lisäämiseen on olemassa. 
TYKS:ssa monet erikoisalat toivovat fysiatrien määrän lisäystä. Tämä yhteistyö korostui myös 
ortopedian ylilääkäri Virolaisen vastauksessa. 
 
Ylilääkäri Laimin mukaan VSSHP:ssä terveyskeskuksille on tiedotettu sairaanhoitopiirin 
virkatilanteen ongelmista, mikä on rajoittanut sairaanhoitopiiriin tulevien lähetteiden määrää, joten 
tilanne on työmäärän suhteen hallinnassa. Lisäksi lähetteitä käännytetään ja useimmat 
erikoislääkärikonsultaatiot hoidetaan muuten kuin sairaanhoitopiirin kautta. Esim. työkykyarviot 
tehdään työterveydenhuollossa. 
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TYKS:n erikoislääkärivaje on arvioitu neljäksi viraksi, Satakunnan sairaanhoitopiiristä ei annettu 
numeerista arviota erikoislääkärivajeesta, Vaasan sairaanhoitopiirissä arviot vaihtelivat kahdesta 
kahdeksaan virkaan. Suurempaan arvioon oli laskettu mukaan myös työvoiman lisätarve. 
 
Perusterveydenhuollon osuus julkisen sektorin palvelutarjonnasta VSSHP:n ja Vaasan alueella on 
noin puolet erikoislääkärityövoimasta, Satakunnassa perusterveydenhuollon fysiatripalvelut on 
hoidettu ostetuin konsultaatioin. 
 
Ylilääkäreiden arvion mukaan yksityissektorin palvelutarjonta on VSSHP:n alueella 70–80 %, 
Satakunnassa 50–60 % ja Vaasan alueella 20–30 %. Yksityissektorin osuus on käänteinen julkisen 
puolen fysiatrian virkojen määrään/väestöpohja ja täyttöasteeseen. Lisäksi siihen vaikuttaa alueella 
olevien yksityisten kuntoutuslaitosten ja työterveyspalvelujen sijainti. VSSHP:ssä neljä 
kokoaikaista lääkäriä toimii joko kuntoutuslaitoksissa tai yksityisillä lääkäriasemilla, lisäksi 
KELA:n tutkimuskeskuksessa on yksi fysiatrian erikoislääkäri. Lisäksi yksityispuolen tarjontaa 
katetaan osa-aikaisjärjestelyin.  
 
Laimin mukaan yhden fysiatrin tulisi olla yliopiston koulutusvirassa, jotta taattaisiin saman 
laajuinen perusopetus kuin Kuopion, Helsingin ja Oulun yliopistoissa. Yliopisto-virka johtaisi 
siihen, että fysiatri voisi olla mukana jo aiemmin perusopetuksessa, joka sitouttaisi opiskelijoita 
alalle. Fysiatripulaa ei ole yo-sairaaloissa, joissa on enemmän fysiatrian opetusta ja syventäviä 
projekteja. VSSHP:n alueella olisi myös runsaasti koulutuksen tarvetta avohoidossa, mutta siihen ei 
ole pysytty vastaamaan. Parempi näkyvyys voisi auttaa rekrytoinnissa, mutta resurssien puutteesta 
johtuen koulutuspyyntöihin ei ole pystytty vastaamaan.  
 
TULEVAISUUS 
 
Fysiatreista Suomessa ja myös Varsinais-Suomessa suurin osa on yli 50-vuotiaita, joten lähi 
vuosina eläkkeelle siirtyvien määrä on suuri. Koska koulutusvirkoihin ei ole ollut riittävästi 
hakijoita, fysiatripula on todennäköinen lähitulevaisuudessa. 
 
Nykyisen erikoislääkärivajeen lisäksi ylilääkäri Laimin mukaan TYKS:ssa sairaalan 
organisaatiomuutossuunnitelmat ovat tuoneet esiin tarpeen muilta erikoisaloilta fysiatrian 
konsultaatioiden lisäämiseen. Lisäksi työterveyslääkärit myös toivovat tukea työkykyarvioihin, joita 
ei nyt juurikaan resurssipulan takia anneta. Fysiatrian kysyntä kasvaa konservatiivisten 
hoitomuotojen ja kuntoutuksen lisääntyessä. Perusterveydenhuoltoon saatetaan perustaa lisää 
fysiatrian erikoislääkärivirkoja, mutta jollei ansiotaso ole kilpailukykyinen, on vaara, että 
erikoislääkärit jäävät yksityispuolelle.  
 
Tulevaisuuden arviot palvelutuotannosta vaihtelivat eri alueilla. Varsinais-Suomessa ja 
Satakunnassa erikoissairaanhoidon osuudeksi tulevaisuudessa arvioitiin 30 %, 
perusterveydenhuollon osuudeksi 20–40 % ja vastaavasti yksityisen osuudeksi 30–50 %. Vaasan 
alueen vastauksissa painottui julkinen sektori (70% + 10%), ja yksityisen puolen arvioitu osuus 
palvelutuotannosta oli vain 20 %. Vastauksissa viitattiin mm. perusterveydenhuollon 
vahvistumiseen terveydenhoitolain mukaisesti. 
 
Kaikkien vastaajien mukaan tulevaisuudessa erikoislääkäritarve on nykyistä suurempi. Alueesta 
riippuen vastaukset vaihtelivat 120–300 % välillä.  
 
Ennuste vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle jäävistä ja valmistuvista fysiatrian erikoislääkäreistä on 
esitetty taulukossa. Mikäli koulutusmäärät säilyisivät ennallaan, seuraavan 15 vuoden kuluessa 
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valmistuisi TY:sta kolme fysiatria vähemmän kuin alueella asuvista siirtyisi eläkkeelle. Koko 
maassa tuotanto on -20 %. Koska ylilääkäreiden mukaan jo nyt vallitsee työvoimavaje ja tarve 
tulevaisuudessa on arvioitu nykyistä suuremmaksi, erikoislääkäripula tulee pahenemaan, mikäli 
koulutusmääriin ei saada kasvua. 
 
FYSATRIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025  

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 26 18 15 -3 (-12%) 120-300% 

Suomi 173 120 85 -35 (-20%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Fysiatrian erikoisalalla haasteena jo nyt on pula pätevistä työnhakijoista julkisen sektorin virkoihin. 
Palvelut tuotetaan vaihtelevalla osuudella yksityissektorin kautta. Tulevaisuuden palvelutarjonnan 
suhteen fysiatrian erikoislääkärikunnan ikärakenne on hälyttävä, kaksi kolmannesta jää eläkkeelle 
seuraavan viidentoista vuoden kuluessa. Koulutus nykyvolyymillä ei vastaa eläkkeelle jäävien 
määrää tarkastelualueella (vaje yli 10%), ja vielä vähemmän koko maassa (vaje 20%). Erityistä 
huomiota tuleekin vaatimaan erikoislääkärikoulutuksen vahvistaminen. Esimerkiksi Turun 
yliopistossa ei ole vuonna 2011 fysiatrian kouluttajan virkaa. Myöskään kaikissa alueen 
koulutusviroissa ei ole viranhaltijaa.  
 
Tulevaisuuden arvioissa fysiatrian palvelujen lisäämiseen on tarvetta. Tarpeeseen vaikuttavat 
ikärakenteen muutos, työkykyarvioiden tarve ja esim. TULES-sairauksien hoitomuotojen 
muuttuminen konservatiivisemmiksi. Osa palveluista tuotettaneen jatkossakin yksityisesti, mutta 
perusterveydenhuoltoa palvelujen tuottajana voisi vahvistaa koko alueella. Rekrytointi julkisen 
sektorin virkoihin tulee olemaan haasteellista. Resurssipulasta johtuva noidankehä tulisi purkaa ja 
alan näkyvyyttä lisätä niin perusterveydenhuollon kuin nuorten lääkäreiden suuntaan. Opetusviran 
perustaminen TY:oon ja erikoisalan näkyvyyden lisääminen perusopetuksessa olisi myös 
mahdollinen alan kiinnostavuutta lisäävä toimenpide.  
 
 
Ihotaudit ja allergologia 
 
Kyselylomakevastaukset: ylilääkäri Kirsti Visa, Vaasan keskussairaala ja Tiina Toomson, 
Satakunnan keskussairaala. TYKS:n virkatiedot kysyttiin klinikan sihteeriltä. 
 
TYÖIKÄISET IHOTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 186 140 105 79 (42%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 29 22 23 16 (55%) 
VSSHP 23 18 19 14 (61%) 
SatSHP 3 1 2 0 
VSHP 3 3 2 2 (67%) 
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HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT IHOTAUTIEN JA ALLERGOLOGIAN VIRAT (Ylilääkärikysely 
2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
osa-aik. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 5 5 0 4 0 0 
Satakunnan ks 2 1 0 1   

Vaasan ks 3 0 0 1 0 0 
 
TYKS:n ihotautiklinikassa on viisi kokopäiväistä erikoislääkäriä, joista yksi hallinnollinen 
osastonylilääkäri, ja kolme 50 % osa-aikaista erikoislääkäriä. Lisäksi on kaksi yliopistovirkaa, 
joihin liittyy TYKS:n sivuvirka (professori ja kliininen opettaja). Erikoistuvia on neljä. Virkoja ei 
ole hoitamatta. Sekä Vaasassa että Satakunnassa kaikki erikoislääkärin virat on täytetty pätevillä 
viranhaltijoilla. Satakunnassa virkoihin ei kaikin ajoin ole ollut päteviä hakijoita, Vaasassa 
virkoihin on riittänyt hakijoita.  
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Erikoislääkärikoulutuksen sisältö vastaa molempien ylilääkäreiden mielestä tyydyttävästi 
palvelujärjestelmän tarpeita. Vuoden 1995 jälkeen Turusta valmistuneista ihotautien 
erikoislääkäreistä valtaosa (15/16) työskentelee VSSHP:n alueella. Yksi erikoislääkäri työskentelee 
Kuopion seudulla, kaksi VSSHP:n alueen ihotautien erikoislääkäreistä on valmistunut muista 
yliopistoista.  
 
VALMISTUNEET IHOTAUTIEN JA ALLERGOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 10 1 0-2 15 
Kaikki yliopistot 79 9 7-11 132 

 
PALVELURAKENNE 
 
Julkisen sektorin palveluiden kysyntä ja tarjonta eivät Satakunnassa ole tasapainossa, Vaasassa on. 
Yksityissektori hoitaa 20–40 % palvelutarjonnasta.  
 
TULEVAISUUS 
 
Vuonna 2025 julkisen sektorin erikoissairaanhoito tuottaa 40–50 % erikoisalan palveluista. 
Erikoislääkäritarve nykyiseen verrattuna on +30 %, koska väestö vanhenee ja pinnalliset 
maligniteetit lisääntyvät. 
 
IHOTAUTIEN JA ALLERGOLOGIAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 29 23 15 -8 (-28%) 120-130% 

Suomi 186 105 132 +27 (+15%)  
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SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Vuoteen 2025 mennessä tulee tutkittavana olevien sairaanhoitopiirien alueelta jäämään eläkkeelle 
23 ihotautien erikoislääkäriä. Tämän hetkisellä tuotoksella piirien alueella tulee vuonna 2025 
olemaan 21 ihotautien erikoislääkäriä, mikä tarkoittaa 27 % pienenemää ihotautien 
erikoislääkärimäärässä. Nykyisellä koulutusvolyymilla ei pystytä korvaamaan eläkepoistumaa. 
Koulutusvolyymit TYKS:n ERVA-alueella ovat selvästi huonommat koko Suomen 
koulutusvolyymiin verrattuina. 
 
 
Keuhkosairaudet ja allergologia 
 
Webropol-vastaukset Heidi Andersen Vaasan keskussairaala ja Eija Nieminen, Satakunnan 
keskussairaala. 
 
TYÖIKÄISET KEUHKOTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilast 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 213 133 110 76 (36%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 32 21 15 13 (41%) 
VSSPH 20 14 9 12 (60%) 
SatSHP 7 4 5 0 
VSHP 5 3 1 1 (20%) 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT KEUHKOTAUTIEN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 14 4 (3 50%, 1 
30%) 

0 4 (+ yksi 
50%) 

0 

Satakunnan ks 4 2 0 1 0 
Vaasan ks 1 2 1   

 
Vaasassa erikoislääkärin virkoihin ei kaikin ajoin ole löytynyt hakijoita, erikoistuvan virkoihin sen 
sijaan on. Myöskään Satakunnassa virkoihin ei kaikin ajoin ole löytynyt hakijoita. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Koulutuksen sisältö vastaa hyvin sairaaloiden tarpeita, tyydyttävästi perusterveydenhuollon ja 
yksityissektorin tarpeita. Koulutus on allergologian osalta puutteellista, polikliinisessä työssä 
ohjauksen määrää jää vähäiseksi. Keuhkotautien erikoislääkäreitä valmistuu vuosittain vähän ja 
suurin osa jää työskentelemään yo-paikkakunnalle. Keuhkosairauksien vetovoimaisuus on yleisesti 
huono, erikoistuvia on vähän. Satakunnassa on vain vuoden koulutusoikeudet, tutkimustyön 
mahdollisuudet ovat huonot eikä vetovoimaista kouluttajaa ole. 
 
VALMISTUNEET KEUHKOTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 10 1 0-2 15 
Kaikki yliopistot 79 9 4-14 132 
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Turussa erikoislääkärin tutkinnon suorittaneista valtaosa jää VSSHP:n alueelle. Alueelle muutto ja 
poismuutto ovat tasapainossa (viimeisen 15 vuoden aikana valmistuneista kolme on muuttanut 
muille ERVA-alueille, kaksi muissa yliopistoissa erikoistunutta on muuttanut VSSHP:n alueelle). 
 
Puolet Satakunnan keuhkotautien erikoislääkäreistä on suorittanut erikoislääkäritutkinnon Turussa, 
Vaasan erikoislääkäreistä ei kukaan. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa kummankaan ylilääkärin arvion mukaan ja molempien 
sairaanhoitopiirien alueella on usean (3-5) erikoislääkärin vaje. Kahden erikoislääkärin vaje, 
virkavapaitten sijaisuuksiin tarvittaisiin yksi erikoislääkäri. 
 
Molempien sairaanhoitopiirien alueella perusterveydenhuollossa toimii yksi keuhkotautien 
erikoislääkäri. Yksityissektorin osuus on molempien ylilääkäreiden arvion mukaan alle 10 %. 
Privaattilääkäreitä Vaasassa ei keuhkotaudeilla ole. Vaasassa keuhkosairauksia nykyinen virkapohja 
4+1 on alle muiden keskussairaaloiden tason, osin, koska Pietarsaaressa on kaksi virkaa, joskin 
ylilääkäri siellä jää kohta eläkkeelle. 
 
TULEVAISUUS 
 
Keuhkosairauksista arvioidaan SatSHP:ssa hoidettavan julkisessa erikoissairaanhoidossa vuonna 
2025 40 %, perusterveydenhuollossa 30 % ja privaatissa loput. Yksityissektorin osuus 
todennäköisesti vahvistuu. 
 
Vaasassa vuonna 2025 palveluista hoidetaan julkisessa erikoissairaanhoidossa 80 % ja 
perusterveydenhuollossa 10 %. Väestön ikääntyessä kroonisten keuhkosairauksien määrä lisääntyy, 
myös keuhkosyövän prevalenssi kasvaa. Nykytilanteessakaan virkapohja ei riitä. 
 
Molempien ylilääkäreiden arvion mukaan erikoislääkäritarve vuonna 2025 on tähän hetkeen 
verrattuna 1,5-kertainen. Erikoislääkäritarve lisääntyy keuhkoahtaumataudin ja uniapnean 
lisääntymisen myötä, laitehoidot kehittyvät, eliniän noustessa myös keuhkosairauksien osuus 
korostuu. Perusterveydenhuollon osuus esim. keuhkoahtaumatautia ja uniapneaa sairastavien 
hoidosta kasvaa ja erikoislääkärit toimivat konsultteina perusterveydenhuollossa. 
 
KEUHKOTAUTIEN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 32 15 15 +/-0 150% 

Suomi 213 110 132 +22 (+10%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖSET 
 
Turun yliopistosta on vuosina 2002–2010 valmistunut yhteensä kymmenen keuhkotautien 
erikoislääkäriä, mikä tarkoittaa keskimäärin yhden erikoislääkärin  vuosituotosta (vaihteluväli 0-2). 
Tällä vuosituotoksella tulee Turusta 2011–2025 valmistumaan 15 keuhkotautien erikoislääkäriä, 
mikä on myös tarkasteluajanjaksolla eläkkeelle jäävien erikoislääkärien määrä. Nykyisellä 
koulutusvolyymilla keuhkotautien erikoislääkärien määrä pysyisi ennallaan. 
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Lastentaudit 
 
Lastentautien osalta haastateltiin professori, TYKS:n ylilääkäri Jussi Mertsola ja webropol-kyselyyn 
vastasivat Satakunnan keskussairaalan ylilääkäri Elina Vähä-Eskeli, Vaasan keskussairaalan 
ylilääkäri Tarja Holm, Salon seudun sairaalan ylilääkäri Anne Kinnala sekä Turun 
kaupunginsairaalan ylilääkäri Minna Aromaa. 
 
 
TYÖIKÄISET LASTENLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 
1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 546 359 (66%) 272 (50%) 286 (52%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 84 53 (63%) 43 (51%) 55 (65%) 
VSSHP 63 40 (63%) 35 (56%) 49 (78%) 
SatSHP 9 5 (56%) 6 (67%) 4 (44%) 
VSHP 12 8 (67%) 2 (17%) 2 (17%) 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT LASTENTAUTIEN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
osa-aik. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 19 7 - 12 - - 
TKS 6 - - 1 - - 

Salon as 2 1 - 1 1 - 
Satakunnan ks 11 1 4 1 - - 

Vaasan ks 9 - 3 3 - - 
 
VSSHP:n alueella toimii Mertsolan tietojen mukaan tällä hetkellä 5 pediatria hallinnollisissa ja 
vastaavissa tehtävissä, jotka eivät ensisijaisesti vaadi pediatrin pätevyyttä. Sen sijaan kokonaan 
lääkärin töistä poissa olevia ei ole tiedossa, mutta on oletettavissa, että heitä jatkossa tulee olemaan 
erityisesti perhevapaiden käytön myötä. Koko Suomessa Mertsola arvioi olevan lievää pediatripulaa 
yhtyen Lääkäriliiton tilastoarvioon -4,6%. Sen sijaan Varsinais-Suomessa pulaa ei ole. Satakunnan 
alueella pula sen sijaan on ilmeinen ja se on tiedostettu ja asiassa pyritään auttamaan. Mertsola 
katsoo ratkaisukeinoiksi aktiivisen ja prospektiivisen rekrytoinnin alkaen mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, toiveiden kuulemisen esim. tulevan osaamisprofiilin suhteen sekä työn ja 
koulutuksen räätälöinnin. 
 
Satakunnan keskussairaalassa on Vähä-Eskelin mukaan viime vuosina riittänyt päteviä hakijoita 
erikoistuvan muttei erikoislääkärin virkoihin. Satakunnan alueella toimii hänen mukaansa 2 
pediatria perusterveydenhuollossa. SatSHP:n alueella vallitsee Vähä-Eskelin mukaan kova puute 
lastentautien erikoislääkäreistä, mihin vaikuttavat erikoisalan pienuus ja kova päivystysrasitus. 
Näistä seuraa huomattava työsidonnaisuus, mikä ei houkuttele nuoria lääkäreitä, samaan suuntaan 
vaikuttaa työrasituksen kasvu osan viroista ollessa täyttämättä. Vaasan keskussairaalassa kaikki 
erikoislääkärin virat eivät ole täytettyinä. Avoinna olleisiin virkoihin on kuitenkin viimeisten 5 
vuoden aikana riittänyt päteviä hakijoita. Piirin alueella vallitsee Holmin mukaan 4 erikoislääkärin 
vajaus. Myös paineet osa-aikatyöhön ja lisäpätevyyksien hankkimiseen sekä ikääntymisen myötä 
siirtymiseen yksityissektorille kasvavat. Salossa päteviä hakijoita on ollut erikoistuviksi ja ajoittain 
myös erikoislääkäreiksi. Turun kaupungilla on päteviä hakijoita riittänyt molemmissa kategorioissa. 
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ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Mertsolan mukaan tavoitteena on kouluttaa erikoislääkäri valmiiksi toimimaan keskussairaalassa ja 
tässä on onnistuttu hyvin myös palautteen perusteella. Alalle on Turussa tyypillistä voimakas 
tutkimusperinne ja toisaalta vanhempainlomat pitkittävät koulutuksen kestoa. Koulutuksesta 
merkittävä osa hankitaan sijaisina, minkä takia koulutusjaksojen pitää olla strukturoituja. 
Rekrytointi on TYKS:ssa ja Turun yliopistossa onnistunut erinomaisesti, koska lastenlääkärin 
koulutukseen on nyt ilmoittautunut 68 henkilöä. Tähän on oleellisella tavalla vaikuttanut 
järjestelmällinen yhden kuukauden yliopistosairaalan perehdytysjakso. Jatkossa tullaan 
panostamaan lisääntyvästi myös valmiuksiin toimia erikoislääkärinä perusterveydenhuollossa 
erikoisalan strategisen linjauksen mukaisesti. Privaattisektorilla toimimiseen Mertsola katsoo 
nykykoulutuksen jopa ylipätevöittävän. Vähä-Eskelin mukaan koulutus pätevöittää hyvin 
toimimaan yksityissektorilla, mutta vain tyydyttävästi sairaalassa tai perusterveydenhuollossa. 
Holm arvioi koulutuksen vastaavan hyvin sairaalatyön tarpeisiin mutta välttävästi 
perusterveydenhuollon ja yksityissektorin työnkuvan tarpeisiin, joihin nähden puutteita on 
erityisesti sosiaalipediatrian koulutuksessa. Kinnala taas katsoo koulutuksen pätevöittävän hyvin 
kaikille sektoreille. Aromaan mukaan koulutus taas pätevöittää hyvin sairaalassa ja 
yksityissektorilla tapahtuvaan toimintaan mutta vain tyydyttävästi perusterveydenhuoltoon havaiten 
puutteita osaamisessa esimerkiksi neuvola- ja verkostotyön sekä kouluterveydenhuollon osalta. 
 
Yleisesti ottaen Mertsola näkee el-koulutuksen olevan nykyisellään liian pitkän, erityisesti verraten 
muuhun Eurooppaan (reaalinen valmistumisaika erikoislääkäriksi Suomessa on n. 10 vuotta). 
Mertsola painottaa myös olevan olennaista pitää koulutus erillään työvoimapolitiikasta, jotta 
koulutus voidaan suunnitella ja toteuttaa täyttämään oppimistavoitteet, mikä vaatii myös selkeää 
strukturointia. Ulkopuolisiin koulutuksiin osallistumista erikoistuvilta klinikassa edellytetään ja 
ulkomaisia koulutuksia pidetään toivottavina, joskin rahoitus muodostuu tässä kompastuskiveksi. 
Erityisen tavoiteltavaa olisi mahdollisuus erikoistuville päästä kansainvälisesti verkostoitumaan 
kongresseihin senioreiden tukemina. Näissä tavoitteissa koulutus-EVO:n rationaalinen 
koulutuskäyttö sairaanhoitopiirissä jatkossa auttaisi ratkaisemaan ongelmia. Alueellisen tasapainon 
edistämisessä hän näkee tärkeäksi hajautetun koulutuksen, jos jo peruskoulutuksen aikana 
toteutetaan aktiivista rekrytointia ja kannustetaan opiskelijoiden uravalintoja. 
 
VALMISTUNEET LASTENLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 30 3,3 1-7 50 
Kaikki yliopistot 198 22 16-29 330 

 
Lastenlääkärien valmistumispiikki TY:sta (7) viime vuosikymmenellä osuu siirtymäajan 
päättymiseen vuodelle 2005, mutta valmistuvien määrä on tuonkin jälkeen pysynyt tasaisena. 
 
Vuoden 1994 jälkeen TY:sta valmistuneista 53 pediatrista 40 (75%) on jäänyt selvityksen piirissä 
olevalle alueelle. Kuitenkin näistä vain yksi on asettunut Satakuntaan ja yksi Vaasan alueelle. 
Vastaavasti 1994 jälkeen valmistuneista pediatreista Satakunnan alueelle on muuttanut kaksi 
Tampereelta valmistunutta pediatria ja Vaasaan neljä ulkomailta, kolme Tampereelta ja kaksi 
Oulusta valmistunutta pediatria. Näin ollen selvityksen piirissä olevan alueen 57:stä vuoden 1994 
jälkeen valmistuneesta pediatrista 17 on valmistunut muualta kuin Turusta. Alue 
kokonaisuudessaan on siis saanut lastentautien erikoislääkärien muuttovoittoa. Kuitenkin pelkkää 
nykyistä TYKS-ERVA-aluetta tarkasteltaessa voidaan todeta 53 valmistuneesta vain 39 jääneen 
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alueelle ja 8 muualta valmistuneen muuttaneen alueelle, joten nykyinen TYKS-ERVA on kärsinyt 
muuttotappiota. 
 
Huomattava osa Turussa koulutetuista pediatreista on Mertsolan mukaan viime vuosina suunnannut 
pääkaupunkiseudulle (vuoden 1994 jälkeen valmistuneista 9) ja osa myös Tampereen seudulle 
(Lääkäriliiton tilastojen mukaan 1994 jälkeen valmistuneista Pirkanmaalle 1, Päijät-Hämeeseen 2). 
Suurin osa työllistyy sairaaloihin, mutta keskussairaaloihin menijöitä on ollut liian vähän, joskin 
keskussairaaloista tulleita ja sinne palanneitakin on koulutettu. 
 
 
PALVELURAKENNE 
 
VSSHP:n alueella toimii tällä hetkellä Mertsolan tietojen mukaan seitsemän pediatria 
perusterveydenhuollossa lastenlääkärin työssä. Tavoitteena on lisätä tätä lukua. Erikoisalan 
strategiana on siirtää sairaanhoitopiirin alueella valtaosa avohoitoisesta pediatriasta 
perusterveydenhuollon piiriin mihin laskennallisesti tarvittaisiin yksi pediatri 20 000 asukasta 
kohden. Sairaalahoitojen määrä pyritään minimoimaan ja TYKS:n lastentautien klinikasta 
muodostamaan fokusoitunut tertiääritason huippuosaamiskeskus, joka tietyillä painopistealueilla 
voisi tarjota huippuosaamispalveluita myös muille ERVA-alueille. Nyt tästä on esimerkkinä 
lastenortopedinen toiminta. Julkisen sektorin erikoissairaanhoidon palveluiden kysynnän ja 
tarjonnan Mertsola katsoo tällä hetkellä VSSHP:n alueella olevan THL:n raporttien mukaan 
keskimäärin korkeampaa kuin muualla maassa. Tähän pystytään kuitenkin vastaamaan ja palvelun 
laatu ja tehokkuus ovat hyviä. Tällä hetkellä VSSHP:n alueella on seitsemän päätoimista 
yksityispediatria ja yksityissektorin tarjonnalla on oma tärkeä merkityksensä, minkä suuruutta on 
kuitenkin vaikea arvioida. 
 
Koulutuksen tarpeisiin alueella tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa eniten edellä kuvattu erikoisalan 
palvelustrategia. Lisäksi huomioidaan tieto siitä, että lapsiperheet keskittyvät kaupunkien ympärille, 
missä tullaan siis tarvitsemaan suurempaa pediatritiheyttä. On myös ajateltavissa, että harvemmin 
asutuilla seuduilla lastentauteihin erityisesti perehtyneet yleislääkärit voisivat hoitaa suunniteltuja 
perusterveydenhuollon pediatrin tehtäviä. Kaikkinensa tavoitteena on sairaalahoitojaksojen 
vähentäminen ja lyhentäminen, hoidon siirtäminen kuntaan ja kotiin, erikoissairaanhoidon 
jalkauttaminen kuntiin ja mahdollisimman toimivat yhteistyöverkot, missä erityisesti neuvolat, 
sosiaalipalvelut ja koulut ovat avainasemassa. Yhteispäivystyksen luominen sopii hyvin tähän 
strategiaan ja on tervetullutta, mutta akuuttilääketieteen erikoisalan asema on epäselvä ja sitä 
määritettäessä tulee huomioida pediatrian erityisosaamisen merkitys, eli säilyttää 
erikoissairaanhoidon lastentautien päivystys pediatreilla. 
 
Alan palvelujen kysyntä ja tarjonta eivät Vähä-Eskelin mukaan ole SatSHP:n  alueella tasapainossa 
erikoislääkäripulasta johtuen. 
 
Vaasan alueella kysyntä ja tarjonta ovat Holmin mukaan tasapainossa yksityissektorin vastatessa 
10–20 % palvelutarjonnasta. Yksityissektorin toimet eivät tällä hetkellä ole Vaasan alueella 
merkittävän vetovoimaisia, mutta erikoislääkäreiden ikääntymisen myötä tilanne saattaa muuttua. 
 
Salon alueella kysyntä ja tarjonta ovat Kinnalan mukaan tasapainossa yksityissektorin vastatessa 
nykyisellään noin 20–30 % palvelutarjonnasta, mikä vastaa Aromaan arviota Turun alueelta. 
Kinnalan mukaan huomattava osa VSSHP:n alueen lastentautien erikoislääkäreistä toimii 
pelkästään yksityissektorilla, ja alueella on jo kymmeniä vuosia jatkunut tapa käyttää yksityisten 
lääkäriasemien lastenlääkäripalveluja. 
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TULEVAISUUS 
 
Mertsola arvioi vuoden 2025 lastentautien erikoislääkäritarpeen olevan ERVA-alueella 120 % 
tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna, mihin vaikuttaa kuitenkin ratkaisevasti edellä kuvattujen 
strategiapäätösten ja päivystysjärjestelyiden toteutus. Tavoitteen saavuttamisessa eval-virkapohjalla 
ei ole ratkaisevaa merkitystä suuren osan koulutuksesta tullessa hoidetuksi viran ulkopuolella. 
Jatkossa tulee tärkeäksi siirtää, strategian mukaisesti, koulutusta myös perusterveydenhuollon 
puolelle, kuten esimerkiksi Salossa on jo tehty. 
 
Vähä-Eskeli arvioi vuoden 2025 erikoislääkäritarpeeksi vähintään nykyistä virkapohjamäärää 
vastaavan erikoislääkärimäärän, koska julkinen erikoissairaanhoito vastaa tällöin 50 % 
palvelutarpeesta piirin alueella. Yksityispuolen palvelut lisääntyvät ja tulevat yhä 
monipuolisemmiksi vähentäen kysyntää perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Oikea 
työnjako on kuitenkin löydettävä. 
 
Holm arvioi VSHP:n alueen palvelutarjonnasta vuonna 2025 tuotettavan 40 % julkisessa 
erikoissairaanhoidossa, 40 % julkisessa perusterveydenhuollossa ja 20 % yksityissektorilla. VSHP 
kouluttaisikin mielellään pediatreja myös julkiseen perusterveydenhuoltoon. Tämänhetkisillä 
resursseilla ei ole realistista rakentaa perusterveydenhuollon erikoislääkärivastaanottoja 
erikoissairaanhoidon lääkäreiden varaan hyvin toimivasta yhteistyöstä huolimatta. Myös osa-
aikatyön lisääntyvä suosio tulee vaikuttamaan erikoislääkäritarpeeseen. 
 
Kinnala katsoo vuoden 2025 erikoislääkäritarpeen vastaavan nykyistä erikoislääkärimäärää. Lasten 
määrän mahdollisesti vähentyessä ajan myötä nousee hoidon laatu ja vaatimustaso. 
Perusterveydenhuollossa tuotettavien lastenlääkäripalvelujen määrä lisääntyy jossain määrin 
suurissa kaupungeissa, mutta pieniin yksiköihin liittyy huoli lastenlääkärien ammatillisen jatko-
koulutuksen riittävyydestä ja hoidon riittävästä tasosta. Pienen kunnan lastenlääkärin on vaikeaa 
päivittää jatkuvasti tietämystään. Samalla osaavan hoitajan rooli korostuu. Myös riittävä n-määrä 
tarvitaan, jotta esimerkiksi allergiatutkimukset ovat luotettavia. 
 
Aromaa arvioi 2025 tarpeeksi 120 % nykyisestä erikoislääkärimäärästä: avohoito-pediatria 
lisääntyy ja sairaalat muuttunevat tertiääritason hoitopaikoiksi, joten erikoisosaamista tarvitaan 
enemmän perustasolle, myös kehittämistyöhön. 
 
Lastenlääkäriyhdistys on arvioinut vuonna 2025 koko maassa tarvittavan 700 lastenlääkäriä mikä 
vastaa 128 % nykymäärään verrattuna. 
 
LASTENTAUTIEN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 84 43 50 +7 (+11%) 120% 

Suomi 546 272 330 +58(+11%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Selvityksen piirissä olevan alueen lastentautien erikoislääkäreistä tulee laskennallisesti puolet 
jäämään eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä. Satakunnan piirin alueella tämä osuus on jopa kaksi 
kolmasosaa alueen erikoislääkäreistä, kun Vaasassa osuus vastaa kuudesosaa alueen 
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erikoislääkäreistä. Sekä Satakunnassa että Vaasassa on jo tällä hetkellä merkittävä osuus 
keskussairaaloiden erikoislääkäriviroista täyttämättä, ja vaikka nykyisen koulutusvolyymin 
perusteella pystytäänkin korvaamaan eläkepoistuma sekä laskennallisesti hieman lisäämään 
selvitysalueen erikoislääkärimäärää, ei tämä tule riittämään huomioiden palvelutarpeen arvioitu 
suhteellisen maltillinen kasvu. Alue saattaa kuitenkin jatkossakin saada apua erikoislääkäreiden 
muuttoliikkeestä, joskaan erikoislääkärimäärän valtakunnallinenkaan kasvu ei ole dramaattinen ja 
tasoittunee palveluiden kysynnän ja hoidon vaativuuden hieman kasvaessa jääden nykyisellä 
koulutusvolyymilla lastenlääkäriyhdistyksen arvioimasta tarpeesta. 
 
Näin ollen VSSHP:n alueen lastentautien palvelustrategian suunnitellulla muutoksella tulee 
olemaan merkittävä osuus hillittäessä palvelutarpeen kasvua alueella ja pyrittäessä kohdentamaan 
resurssit mahdollisimman kustannustehokkaasti. Mikäli tässä onnistutaan, ei 
erikoislääkärikoulutusmäärän merkittävä lisääminen vaikuta tarpeelliselta. Vaikuttaa myös 
ilmeiseltä, että palvelustrategian muutoksen myötä tulee erityisen tärkeäksi arvioida koulutuksen 
sisältöä kriittisesti, jotta pystytään vastaamaan perusterveydenhuollon erikoislääkärin 
toimenkuvaan, mikä ei kaikkien ylilääkäreiden mukaan nykykoulutuksella onnistu. Tämä 
tarkoittanee toimenpiteitä myös koulutusvirkojen sijoitusten suhteen. 
 
Puhakan raportin ilmestymisen vuonna 2007 jälkeen tilanne Satakunnan sairaanhoitopiirissä 
vaikuttaa oleellisesti heikentyneen. Erityinen haaste onkin nyt Satakunnan ja Vaasan alueiden 
lastenlääkäritarjonnan parantaminen huomioiden jo nykyinen vaje, mihin voitaneen vaikuttaa 
esimerkiksi koulutusyhteistyöllä sekä rekrytoinnin tehostamisella jo peruskoulutusvaiheessa. Tähän 
liittyen tulee kiinnittää huomiota myös rekrytoitumista edistäviin tekijöihin sairaaloissa. 
 
 
Lastenneurologia 
 
Lastenneurologian osalta webropol-kyselyyn vastasivat TYKS:n ylilääkäri Leena Haataja, 
Satakunnan keskussairaalan ylilääkäri Esa Kuusinen sekä Vaasan keskussairaalan vs. ylilääkäri Jan 
Olme. 
 
TYÖIKÄISET LASTENNEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 84 72 (86%) 53 (63%) 45 (54%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 11 8 (73%) 6 (55%) 8 (73%) 
VSSHP 9 7 (78%) 5 (56%) 8 (89%) 
SatSHP 2 1 (50%) 1 (50%) 0 
VSHP 1 1 (100%) 0 0 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT LASTENNEUROLOGIAN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
osa-aik. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 2 3 - 2 - - 
Satakunnan ks 1 1 (60%) - - - - 

Vaasan ks 1 - - 1 - - 
 
TYKS:n lastenneurologialla on kaksi 100 %, yksi 50 % ja yksi 70 % erikoislääkärin virka. Tämän 
lisäksi yksikössä on toiminut väliaikaisella hoitotakuun turvaamalla projektirahoituksella 2006 
lähtien yksi erikoislääkäri osin vakituisten loma- ja virkavapaasijaisena ja hoitotakuutyössä 
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vastaanottoa pitävänä lääkärinä. TYKS:ssa ja SatKS:ssa virat on täytetty pätevillä virnahaltijoilla ja 
viimeisten viiden vuoden aikana avoinna olleisiin virkoihin on riittänyt päteviä hakijoita. 
Satakunnassa ei ole lastenneurologiaan erikoistuvan lääkärin virkaa, mutta ajoittain vastaaviin 
tehtäviin on käytettävissä lastentauteihin erikoistuva lääkäri. Vaasassa toimii lastenneurologian 
erikoistumista suorittava lastentautien erikoislääkäri ylilääkärin sijaisena, samoin sairaalalääkärin 
virassa. Hakijoita avoimiin virkoihin ei ole ollut. Syksyllä 2011 Vaasan kaupungin 
perusterveydenhuollon yksikössä on aloittanut kuntoutustyöryhmän vetäjänä lastenneurologi. 
Toinen Vaasan keskussairaalan lastenneurologin viroista on ”lainassa” sisätaudeilla. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Haataja ja Olme arvioivat koulutuksen nykyisellään vastaavan hyvin sairaaloiden tarpeisiin, 
Kuusinen vain välttävästi. Olmen mielestä koulutus vastaa hyvin perusterveydenhuollon tarpeisiin, 
Haatajan ja Kuusisen mukaan vain välttävästi ja Kuusisen mukaan huonosti yksityissektorin 
tarpeisiin, Haatajan mukaan taas hyvin ja Olmen mukaan tyydyttävästi. Haatajan mukaan 
lastenneurologian koulutuksen tulisi olla 6-vuotinen kuten useimmissa Euroopan maissa. 
Nykyisessä 5-vuotisessa koulutuksessa jäävät liian vähälle vastasyntyneiden neurologia, harvinaiset 
sairaudet (metaboliset, neuromuskulaariset) sekä perusterveydenhuollon yhteistyöhön liittyvä 
koulutus. Kuusisen mukaan taas töiden rajaaminen on vaikeaa, mm. uutena neuropsykiatriset 
diagnoosiryhmät. Ala on hänen mielestään liian yliopistosairaalakeskeinen. Olmen mukaan 
kyseessä on suppea, tuntematon erikoisala, joka olisi hyvä joidenkin erikoistuvien kohdalla yhdistää 
pediatrin tutkintoon, mitä esimerkiksi ainakin Tampereella on tehty. 
 
VALMISTUNEET LASTENNEUROLOGIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 6 0,7 0-2 10* 
Kaikki yliopistot 36 4 2-8 60* 

* Mikäli koulutusohjelma pitenee kuusivuotiseksi, tulee koulutusvolyymi pienenemään 20% ja valmistuvien 
erikoislääkäreiden määrä laskee tasolle 8 erikoislääkäriä (valtakunnallisesti 48) vuoteen 2025 mennessä. 
 
Vuoden 1994 jälkeen TY:sta valmistuneista kahdeksasta lastenneurologista kuusi on jäänyt 
Varsinais-Suomeen yhden muutettua HUS-piirin ja yhden KYS-piirin alueelle. Vastaavasti 1994 
jälkeen valmistuneista lastenneurologeista yksi Helsingistä valmistunut on muuttanut Varsinais-
Suomeen ja yksi Tampereelta valmistunut Satakuntaan. Selvityksen piirissä oleva alue tai nykyinen 
TYKS:n ERVA eivät siis kokonaisuudessaan ole saaneet muuttovoittoa tai –tappiota, mutta 
yksikään Turusta valmistunut lastenneurologi ei ole hakeutunut vuoden 1994 jälkeen Satakuntaan 
tai Vaasaan. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Haatajan mukaan julkisen sektorin palveluiden kysyntä ja tarjonta eivät ole VSSHP:n alueella 
tasapainossa, vaan perusterveydenhuollon kuntakonsultaatioita/koulutusta varten sekä 
erityishuoltopiiriin tarvittaisiin yhteensä 1,5–2 lastenneurologia nykyisten yo-sairaalan virkojen 
lisäksi. Nämä olisi mahdollista perustaa, koska tällä hetkellä koulutuksessa olevilla erikoistuvilla 
lääkäreillä on kiinnostusta ko. tehtäviin ja sairaanhoitopiirin alueella pysymiseen. Kuusisen mukaan 
kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa SatSHP:n alueella eikä erikoislääkärivajetta ole, kysymys on 
töiden rajaamisesta. Haataja on tietoinen SatSHP:n alueella aiemmin vallinneesta vajeesta, joka on 
nyt korjautunut, sekä VSHP:n alueen lastenneurologivajeesta. Olmen mukaan kysynnässä ja 
tarjonnassa on Vaasan alueella epäsuhtaa, koska Vaasan kaupungin ulkopuolelle suuntautuviin 
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palveluihin tarvittaisiin lisää lastenneurologityövoimaa. Tilanne on kuitenkin selvästi parantunut 
Vaasan kaupungin lastenneurologin aloitettua syksyllä 2011. 
 
TULEVAISUUS 
 
Ylilääkäreiden näkemykset erikoisalan tulevasta palvelurakenteesta eroavat selvästi: siinä missä 
Haataja arvioi VSSHP:n alueella vuonna 2025 tuotettavan 50 % palveluntarpeesta julkisessa 
erikoissairaanhoidossa, 40 % julkisessa perusterveydenhuollossa ja 10 % yksityissektorilla katsoo 
Kuusinen vastaavana ajankohtana SatSHP:n alueella julkisen erikoissairaanhoidon vastaavan 90 % 
palvelutuotannosta ja julkisen perusterveydenhuollon 10 %:sta. Olmen mukaan 2025 tuotetaan 80 
% VSHP:n alueen lastenneurologian palveluista julkisessa erikoissairaanhoidossa ja 20 % julkisessa 
perusterveydenhuollossa, koska lastenneurologia on moniammatillista ja näin ollen kallista, joten 
palvelutuotanto on mielekästä pitää julkisella sektorilla. 
 
Haatajan mukaan tulevaisuuden strategia on, että perusterveydenhuoltoon tarvitaan nykyistä 
enemmän lasten moniammatillisia kuntoutustyöryhmiä, missä arvioitaisiin ja hoidettaisiin 
lievemmät kehitykselliset ongelmat. Erikoissairaanhoidon resurssit tulisi keskittää vaativan tason 
diagnostiikkaan ja hoitoon, koulutukseen ja tutkimukseen. Lastenneurologiset ongelmat vaativat 
usein moniammatillista arviointia, mikä on kallista yksityisesti tuotettuna. 
 
Vuonna 2025 Haataja arvioi alan erikoislääkäritarpeeksi 105 % nykytilanteeseen suhteutettuna: 
kansallisesti on selkeä tarve vahvistaa perusterveydenhuoltoa lastenneurologian osalta 
perusterveydenhuollossa työskentelevillä erikoislääkäreillä. Lastenneurologinen kliininen tutkimus 
ja perustutkimus on aktivoitunut menetelmien kehityksen myötä (esim. aivokuvantaminen, 
geenitutkimukset). Tulevaisuudessa hieman nykyistä suurempi osa erikoislääkäreistä toimii osa-
aikaisina tutkijoina (toivottavasti, jotta translationaalinen silta vahvistuu). 
 
Kuusinen arvioi vuonna 2025 pärjättävän nykyistä vastaavalla erikoislääkärimäärällä. Olme toteaa 
tarvetta olevan yhdelle erikoislääkärille lisää. 
 
Lääketieteelliset tiedekunnat aikovat ilmeisesti esittää lausuntokierroksella olevaan 
erikoislääkärikoulutusasetukseen muutosta, joka pidentäisi lastenneurologian erikoistumisohjelma 
nykyisestä viidestä kuuteen vuoteen. Mikäli muutos toteutuu, tulee koulutusvolyymi pienemään 
nykyisellä virkapohjalla 20%. 
 
LASTENNEUROLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 12 6 10* +4 (+36%) 100-105% 

Suomi 84 53 60 +7 (+8%)  
* Mikäli koulutusohjelma pitenee kuusivuotiseksi, tulee koulutusvolyymi pienenemään 20% ja valmistuvien 
erikoislääkäreiden määrä laskee tasolle 8 erikoislääkäri vuoteen 2025 mennessä. Näin ollen myös muutos tulee 
laskemaan tasolle +18% 
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Erikoisalan tulevaisuus vaikuttaa paremmalta kuin vuoden 2007 raportin ilmestymisen aikoihin. 
Nykyisellä koulutusvolyymilla pystytään mitä ilmeisimmin paikkaamaan eläkepoistuma sekä 
lisäämään lastenneurologimäärää ylilääkäri Haatajan tarpeelliseksi katsomalla määrällä. Lievä 
ylikoulutuksen määrä on olemassa, mutta määrien absoluuttinen pienuus ja siten häiriöherkkyys 
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tukee varovaisuutta muutosten harkinnassa. Mahdollinen palvelurakenteen muutos 
perusterveydenhuollon suuntaan edellyttää ilmeisesti muutoksia koulutukseen sekä panostusta 
avosektorin erikoislääkärin virkoihin. Erityinen haaste on erikoislääkäreiden riittävyys periferiassa 
jatkossa, ja vaikka edellä olevat luvut viittaavatkin lievään ylikoulutuksen mahdollisuuteen, ei 
tällaista tosiasiassa ole johtuen edellä mainituista seikoista. Kuusinen näkee lääkäreiden 
rekrytoinnin kannalta oleelliseksi palveluiden hyväksyttävyyden erikoislääkäritutkintoon, Haatajan 
mukaan kiinnostus erikoisalaan syntyy usein kandidaattien kliinisen perusopetuksen aikana. 
Vaikuttaa siltä, että periferian erikoislääkäripulaan voidaan pyrkiä vaikuttamaan edistämällä 
peruskoulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen osien suorittamista keskussairaaloissa, mikä on 
tarvittaessa yhdistettävissä myös lastentautien erikoislääkärin tutkinnon suorittamiseen. 
 
Neurologia 
 
Neurologian osalta haastateltiin TYKS:n ylilääkäri, professori Risto O. Roine ja webropol-kyselyyn 
vastasivat Satakunnan keskussairaalan ylilääkäri Juha Matti Seppä, Vaasan keskussairaalan 
ylilääkäri Jari Honkaniemi, Salon seudun sairaalan ylilääkäri Kari Koski, Vakka-Suomen sairaalan 
ylilääkäri Ulla Pyykkönen, Vaasan kaupunginsairaalan ylilääkäri Liisa Ovaska sekä Pietarsaaren 
sairaalan ylilääkäri Lillemor Julin sekä ayl Ibrahim Mahjneh. 
 
TYÖIKÄISET NEUROLOGIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 305 179 (59%) 140 (46%) 140 (46%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 45 23 (51%) 21 (47%) 21 (47%) 
VSSHP 36 16 (44%) 15 (42%) 20 (56%) 
SatSHP 6 5 (83%) 3 (50%) 0 (0%) 
VSHP 3 2 (67%) 3 (100%) 1 (33%) 

 
 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT NEUROLOGIAN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
osa-aik. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 8 4 - 9 - - 
Salon as - 2 - - - - 

Vakka-Suomi 1 - - - - - 
Satakunnan ks 3 1 2 3 - - 

Vaasan ks 1 1 2 2 - 2 
VKS 1 1 - - - - 

Pietarsaari 2 - 1 - - - 
 
Alueen ei-yliopistollisia keskussairaaloita vaivaa pula neurologian erikoislääkäreistä. Viime aikoina 
Satakunnassa auki olleisiin erikoislääkärin virkoihin on ollut vain ajoittain päteviä hakijoita, 
erikoistuvan lääkärin virkoihin näitä on kyllä riittänyt. Vaasan keskussairaalassa taas hakijoita 
erikoislääkärinvirkoihin ei ole ollut ja erikoistuvakin virkoihin vain ajoittain. Vaasan 
kaupunginsairaalassa hakijatilanne on ollut sama kuin Satakunnan keskussairaalassa. Pietarsaaren 
sairaalassa on ajoittain ollut erikoistuvia lääkäreitä. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Erikoislääkärikoulutuksen sisällössä professori Roine ei nähnyt erityisiä ongelmia, mutta painotti 
tarvetta erikoistuvien kohdata mahdollisimman monipuolisesti neurologian alan potilaita 
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koulutuksensa aikana ja että tässä asiassa voisi kenties vielä olla optimoinnin varaa esimerkiksi 
neurodegeneratiivisten sairauksien osalta. Koulutus kuitenkin täyttää hyvin sekä sairaalatyön, 
perusterveydenhuollon työn että privaattisektorinkin vaatimukset. Prof. Salokankaan ajatukseen 
psykiatriaan erikoistuvista lääkäreistä tekemässä ”reunoja” neurologialla Roine suhtautui 
myönteisesti ja totesi virkapohjan tällä hetkellä luovan sellaiseen edellytykset. Aiemminhan 
reunojen tekijöistä on ollut ”pulaakin”. Puhakan raportin perusteella ei ole tehty virkarakenteen 
muutoksia, mutta hiljattain on pohdittu yhden erikoistuvan lääkärin viran muuttamista 
erikoislääkärin viraksi. Tässä pitäisi kuitenkin huomioida vaikutukset päivystysvalmiuden 
ylläpidolle. Kaksoistutkinnon (LT+el) suorittamisen Roine näki hyödyllisenä ja katsoi, että se tulisi 
voida suorittaa. Haasteet ovat rahoituksen puolella, esim. EVO:n käytössä. Viime vuosina tässä on 
kohtalaisesti onnistuttu. Neurologian alalla tieteellisen pätevöitymisen Roine katsoi olevan 
arvossaan ja erityisesti yliopistosairaaloissa välttämätöntä. 
 
Ei-yliopistollisten keskussairaaloiden ylilääkärit katsovat koulutuksen vastaavan hyvin sairaaloiden 
ja perusterveydenhuollon tarpeisiin. Seppä katsoo myös yksityissektorin tarpeiden täyttyvän hyvin, 
Honkaniemi välttävästi. Aluesairaaloiden ylilääkäreistä kaikki katsovat sairaaloiden tarpeiden 
täyttyvän hyvin, paitsi Pyykkönen jonka mielestä ne täyttyvät tyydyttävästi. Koski taas katsoo 
perusterveydenhuollon tarpeiden täyttyvän huonosti muiden arvioidessa tämän olevan tyydyttävällä 
tasolla. Kaikki aluesairaaloiden ylilääkärit arvioivat koulutuksen täyttävän yksityissektorin tarpeet 
tyydyttävästi. Pyykkösen mukaan tietyt osa-alueet neurologian erikoislääkärikoulutuksessa jäivät 
puutteellisiksi ja hän katsoi ei-yliopistollisessa keskussairaalassa suorittamansa erittäin tärkeäksi 
koulutuksellisesti. Juoheva työkierto ja riittävä tutorointi ovat elintärkeitä. Botox-pistoksia ei 
TYKS:ssa ole opetettu. Ovaskan mukaan koulutus on erikoissairaanhoitokeskeistä, 
perusterveydenhuolto ja yksityispuoli jäävät vähemmälle huomiolle. Vaasan neurologin vs. 
ylilääkäri Markus Lindroos totesi kommenttikierroksella järkeväksi erikoistumiskoulutuksen 
hajauttamisen voimallisemmin yliopistosairaalan ulkopuolelle. 
 
 
VALMISTUNEET NEUROLOGIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 18 2 0-5 30 
Kaikki yliopistot 116 12,8 9-17 193 

 
Vuoden 1994 jälkeen TY:sta valmistuneista 30 neurologista 22 on jäänyt VSSHP:n alueelle kahden 
suunnattua Satakuntaan ja yhden Vaasaan. Vastaavasti 1994 jälkeen valmistuneista neurologeista 
yksi Kuopiosta valmistunut on muuttanut Varsinais-Suomeen, yksi Helsingistä ja yksi ulkomailta 
valmistunut Satakuntaan ja yksi ulkomailta valmistunut Vaasaan. Näin ollen selvityksen piirissä 
olevan alueen 29:sta vuoden 1994 jälkeen valmistuneesta neurologista neljä on valmistunut muualta 
kuin Turusta. Alue on siis kärsinyt lievää neurologien muuttotappiota. Nykyinen TYKS:n ERVA-
alue on kärsinyt kolmen neurologin hieman selvemmän muuttotappion. Vuoden 1994 jälkeen 
Turusta valmistuneista neurologeista neljä on muuttanut TAYS:n ERVA-alueelle ja kaksi KYS:n 
ERVA-alueelle. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Merkittävä osa Turusta valmistuneista neurologeista on viime vuosina rekrytoitunut 
lääketeollisuuden tehtäviin ja on odotettavissa, että näin tapahtuu lähitulevaisuudessakin. Myös 
yksityissektorin vetovoima on vahva. Roine katsoi tarpeelliseksi huomioida tarkasti muodolliset 
pätevyyskriteerit virantäytöissä jatkossakin ja toisaalta aiheelliseksi maksaa tieteellisestä 
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pätevöitymisestä palkanlisää silloin, kun se ei viran tehtävävaatimuksiin kuulu. Yleisessä 
ilmapiirissä on kuitenkin jonkin verran merkkejä tieteellisen pätevöitymisen arvostuksen laskusta ja 
tästä syystä asiasta tulisi pitää jatkossakin huolta. 
 
Roineen mukaan VSSHP:n alueella toimii muutama, yhden käden sormilla laskettava määrä 
erikoislääkäreitä neurologin töissä perusterveydenhuollossa ja hekin osa-aikaisesti. Julkisen 
sektorin neurologian palveluiden kysynnän ja tarjonnan VSSHP:n alueella Roine toteaa olevan 
epätasapainossa kasvun oltua jo useamman vuoden ajan yli 5 % vuodessa, eikä resursointi ole 
pysynyt mukana. Tällä hetkellä hoitotakuun vaatimukset pystytään vielä täyttämään, mutta trendi ei 
voi jatkua tällaisena pitkään. Yksityissektorilla Roine katsoo olevan erittäin merkittävän roolin 
piirin alueella neurologian palveluiden tarjoamisessa. Päätoimisia privaattineurologeja on 5–10 kpl 
ja suurin osa julkisen puolen erikoislääkäreistä pitää sivutoimena privaattivastaanottoa. Neurologian 
lääkäripalveluista näin ollen tuotetaan piirin alueella privaatissa n. 40–50 %. Kuntoutuksen 
toiminnasta taas ylivoimainen enemmistö, ehkä jopa 80 %, tuotetaan yksityisellä puolella. Tässä 
suhteessa ylilääkäri katsoisi olevan tarpeellista lisätä VSSHP:n oman kuntoutustoiminnan 
volyymia. Muissa kuin potilastyössä piirin alueella toimii Roineen mukaan yksi neurologi 
(vakuutusyhtiössä), eikä kukaan ole täysin poissa lääkärin töistä. Koko Suomen alueella Roine 
arvioi olevan pulaa neurologeista, mutta tämä on aluekohtaista. Lääkäriliiton tilastoarvion 9,6 % 
Roine katsoo osuvan oikeaan. VSSHP:n alueella ei neurologeista ole pulaa. Sen sijaan Satakunnan 
ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella merkittävä pula on ilmeinen. 
 
Koski ja Pyykkönen katsovat etteivät kysyntä ja tarjonta ole tasapainossa Salon ja Uudenkaupungin 
alueilla. Salossa olisi töitä enemmällekin kuin 1,2 erikoislääkärin virkapohjalle ja Pyykkösen 
mukaan ainakin aluesairaaloissa tehdään tappotahtisesti neurologian työtä, ja mahdollisesti myös 
yliopistollisen sairaalan neurologian virkapohja laahaa jäljessä huomioiden väestön neurologisen 
sairastavuuden ikääntyvän väestön lisääntyessä ja tutkimustiedon kehittyessä ja yhä uusien 
hoitomenetelmien tullessa käyttöön. Pyykkönen arvioi yksityissektorin tuottavan 10–20 % 
sairaanhoitopiirin alueen neurologian palveluista Kosken arvioidessa osuuden olevan 30–40 %. 
Pyykkösen mukaan VSSHP:n alueella neurologivaje on 15–20 % ja aluesairaaloihin tarvitaan myös 
resursseja. 
 
Satakunnan alueella kysyntä ja tarjonta eivät Sepän mukaan ole tasapainossa johtuen virkojen 
täyttövajeesta. Yksityissektorin osuudeksi SatSHP:n alueen neurologian palvelutarjonnasta hän 
arvioi 20–30 % ja alueen neurologivajeeksi vähintään neljä erikoislääkäriä, joilla saataisiin nykyiset 
el-virat täyteen, lisäksi väestöpohjaan suhteutettuna tarvittaisiin kaksi erikoislääkärinvakanssia 
lisää. Ongelmana on, että Satakunta alueena on epäkiinnostava eikä kykene tarjoamaan lääkäreiden 
puolisoille työllistymismahdollisuuksia riittävästi. 
 
Vaasan piirin alueella Ovaska katsoo kysynnän ja tarjonnan olevan epätasapainossa 
neurologipulasta johtuen, muut arvioivat tilanteen olevan tasapainossa Honkaniemen arvioidessa 
virkapohjan kyllä riittäväksi, mutta niiden täyttämisen olevan ongelma. Ovaska arvioi Vaasan piirin 
vajeeksi 10 neurologian erikoislääkäriä ja katsoo tämän ainakin osittain johtuvan 
yliopistosairaaloiden imusta. Honkaniemi ja Ovaska arvioivat yksityissektorin tuottavan Vaasan 
piirin palvelutarjonnasta 0–10 % pietarsaarelaisten arvioidessa osuudeksi 10–20 %. 
 
TULEVAISUUS 
 
Vuonna 2025 Roine arvioi 55 % neurologian palveluista VSSHP:n alueella tuotettavan julkisesti 
erikoissairaanhoidossa, 40 % yksityisesti ja 5 % julkisesti perusterveydenhuollossa. Suunnitelmissa 
ei ole lisätä neurologien määrää perusterveydenhuollossa, mutta perusterveydenhuollon 
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mahdollisuuksia konsultoida neurologeja puhelimitse ja sähköisesti on välttämätöntä parantaa, ja 
työtä tämän eteen on jo tehty. Tulevaisuudessa palveluntarpeeseen tulee vaikuttamaan väestön 
ikääntymisen myötä erityisesti aivoverenkiertohäiriöiden määrän kasvu, jonka toisaalta olisi jo 
aiempien ennusteiden mukaan pitänyt alkaa – on mahdollista, että kasvu jää aiemmin ennustettua 
pienemmäksi. Samoin on odotettavissa palvelutarpeen kasvu neurodegeneratiivisten sairauksien 
lisääntyessä väestön ikääntymisen myötä. Mitään erityisiä demografisia haasteita VSSHP:n alueelle 
ei neurologian alalla näiden lisäksi paikannu. Päivystysliikelaitoksen suhteen monet asiat ovat vielä 
auki, muttei ole odotettavissa, että uudet päivystysjärjestelyt merkittävissä määrin vaikuttaisivat 
tulevaisuudessa tarvittavien neurologien määrään. Kuitenkin tällä hetkellä on tiettyjä uhkia, jotka 
päivystysjärjestelyiden muodossa voivat heikentää neurologian alan akuuttiosaamista ja 
akuuttitoimintojen yhteyttä neurologisten sairauksien yleiseen hoitoon, ja toteutuessaan nämä voivat 
vaikuttaa yllättävästikin neurologian palvelujärjestelmän toimivuuteen ja palvelutarpeeseen. 
 
VSSHP:n alueella neurologimäärä on Roineen mukaan tällä hetkellä riittävä, eikä dramaattista 
lisäystä vuoteen 2025 mennessä ole tarpeen tehdä, kunhan eläkepoistuma paikataan. Edellä 
mainituista syistä johtuva palvelutarpeen lisääntyminen tarkoittaa lievää lisätarvetta alueen 
neurologien määrään. Kuitenkin, pulan muissa selvityksen sairaanhoitopiireissä ollessa näin 
ilmeinen tarvittaneen selvää neurologimäärän lisäystä. Millä nämä sitten saataisiin lähtemään 
keskussairaaloihin on vaikea kysymys. Tältä pohjalta ylilääkäri Roine arvioi vuoden 2025 ERVA-
alueen neurologitarpeen olevan 125 % nykyhetkeen nähden, mihin päästäisiin tämänhetkisellä 
koulutusmäärällä. 
 
Koski arvioi vuonna 2025 julkisen sektorin vastaavan puolesta VSSHP:n alueen neurologian 
palvelutuotannosta lopun jakautuessa puoliksi perusterveydenhuollon ja yksityissektorin kesken. 
Perusterveydenhuolto ostaa lisääntyvästi kiireetöntä palvelua yksityiseltä taholta (omana toimintana 
omissa tiloissa tai ostopalveluna yksityisillä lääkäriasemilla tapahtuvana konsultaationa). 
Pyykkönen arvioi vuonna 2025 julkisen erikoissairaanhoidon osuudeksi 70 %, 
perusterveydenhuollon 10 % ja yksityissektorin 20 %. Hänen mukaansa myös isommissa 
terveyskeskuksissa voisi olla tarvetta sellaisille konsultoiville neurologeille, ja yleisen taloudellisen 
tilanteen salliessa yksityissektori hieman kasvanee. Koski arvioi vuoden 2025 neurologitarpeeksi 
120 % nykymäärästä (ikääntyvä väestö ja lisääntyvä neurodegeneratiivisten sairauksien määrä 
ikääntymisen myötä) Pyykkösen arvioidessa tarpeen olevan 150 % (neurologien virkapohjat 
laahaavat miltei joka paikassa jäljessä - monet keskussairaalat kärsivät vajeesta, olen ollut kolmessa 
eri sairaanhoitopiirissä työssä/opiskelemassa ja joka paikassa on ollut neurologeilla kädet täynnä 
töitä ja kollegat miettivät miten saisi työtä vähemmän kuormittavaksi tai virkoja lisää.) 
 
Satakunnassa Seppä arvioi vuonna 2025 neurologian julkisen erikoissairaanhoidon osuudeksi 70 %, 
perusterveydenhuollon 10 % ja yksityissektorin 20 %. Yksityissektori säilyy kohtalaisen vahvana 
työpaikkakassojen ansiosta. Porin kaupunginsairaala jatkaa konservatiivisten alojen sairaalana. 
Erityisesti väestön ikääntymisestä johtuen hän arvioi vuoden 2025 neurologitarpeeksi 130 % 
nykytilanteeseen nähden. 
 
Vaasan piirissä Honkaniemi laskee vuonna 2025 neurologialla julkisen erikoissairaanhoidon 
osuudeksi 70 %, perusterveydenhuollon 20 % ja yksityissektorin 10 % Ovaskan arvioidessa 
osuuksiksi vastaavasti 40/50/10 % ja pietarsaarelaisten 70/0/30 %. Ovaska arvioi vuoden 2025 
neurologian erikoislääkäritarpeeksi 175 % nykytilanteeseen verrattuna. 
 
Suomen Neurologinen Yhdistys on arvioinut vuonna 2025 koko maassa tarvittavan 443 neurologia 
mikä vastaa 145 % nykymäärään nähden. 
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NEUROLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 
Alue Nykyinen 

el-määrä 
Eläkeiässä 

2025 
mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 45 21 30 +9 (+20%) 120-175% 

Suomi 305 140 193 +53 (+17%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tilanne ei ole oleellisesti muuttunut vuoden 2007 raportin valmistumisen jälkeen. Nykyisellä 
koulutusvolyymilla pystytään korvaamaan eläkepoistuma sekä mahdollisesti lisäämään neurologian 
erikoislääkäreiden määrää ylilääkäreiden vaatimattomampien tarvearvioiden edellyttämällä tavalla. 
Valmistuvien neurologien sijoittuminen viime aikoina lääketeollisuuden palvelukseen, 
yksityissektorin huomattava vetovoima sekä alueen kärsimä lievä neurologien muuttotappio 
kuitenkin kyseenalaistavat sen, pystytäänkö nykyisellä koulutusvolyymilla jatkossa vastaamaan 
julkisen sektorin tarpeen kasvuun lainkaan. On myös huomioitava, että nykyisellä 
koulutusvolyymilla ei päästä valtakunnallisesti Neurologisen Yhdistyksen arvioimaan 
neurologitarpeeseen, jolloin Länsirannikon muuttotappio saattaa lisääntyä. Erityisesti alue- ja 
keskussairaaloiden ylilääkäreiden esittämiin suurempiin tarvearvioihin ei ilmeisesti pystytä 
vastaamaan nykyvolyymilla. Huomattavan haasteen tuottaa keskussairaaloiden jo olemassa 
olevienkin neurologin vakanssien täyttäminen sekä toisaalta VSSHP:n aluesairaaloiden 
ylilääkäreiden esille tuoma ja TYKS:n kantatalonkin neurologian klinikkaa koskeva tarve 
virkapohjien lisäämiseen jo nykyisen palvelutarpeen tyydyttämiseksi. Ainakaan koulutusvolyymin 
pienentäminen ei vaikuta ajankohtaiselta ja lisäksi merkittävänä haasteena on alueellisen tasapainon 
löytäminen. Edellä mainituista syistä johtuen ei ole kuitenkaan selvää, että koulutusvolyymia 
nostamalla pystyttäisiin merkittävästi vaikuttamaan alue- ja keskussairaaloiden neurologipulaan. 
Mahdollisuuksia koordinoituun koulutusyhteistyöhön keskussairaaloiden ja yliopistosairaalan 
välillä tulisi selvittää. 
 
 
Perinnöllisyyslääketiede 
 
Webropol-vastaus ylilääkäri Jaakko Ignatius, TYKS. 
 
TYÖIKÄISET PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN 
ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 27 22 17 23 (85%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 4 2 1 4 (100%) 
VSSPH 3 2 1 3 (100%) 
SatSHP 1 0 0 1 (100%) 
VSHP 0 0 0 0 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIETEEN VIRAT (Ylilääkärikysely 
2011) 

Sairaala EL kokopäiv. EL osa-aik. EL hoitamatta Eval kokopäiv. 
TYKS 1 1 0 1 

Satakunnan ks 1 0 0 0 
Vaasan ks 0 0 0 0 
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Kaikki perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärit ovat väitelleitä. Kolme heistä on töissä VSSHP:n 
alueella ja yksi SatSHP:n alueella. VSHP:n alueella ei ole perinnöllisyyslääketieteen 
erikoislääkäriä. TYKS:ssa kokoaikaisia erikoislääkäreitä on yksi, yliopiston virassa yksi ja yksi 
kokoaikainen erikoistuva. Kaikissa viroissa on pätevä viranhaltija. VSSHP:n alueella kaksi 
erikoislääkäriä toimii muussa kuin erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävissä tehtävissä. 
 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Erikoislääkärikoulutuksen sisältö vastaa tyydyttävästi palvelujärjestelmän tarpeita. Koulutuksen 
laboratorio-osuus on Turussa organisoimatta eikä koulutusvirkaa ole.  
 
VALMISTUNEET PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 2 0,2 0-1 3 
Kaikki yliopistot 12 1,2 0-3 18 

 
Kaksi TYKS:n perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäreistä on suorittanut erikoislääkärin tutkinnon 
Turussa, yksi Tampereella ja Satakunnan erikoislääkäri on suorittanut tutkintonsa Tampereella. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Perinnöllisyyslääketieteen alalla kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa VSSHP:n alueella on yksi 
päätoiminen virka, joka ei riitä vastaamaan kysyntään. Yhtään erikoislääkäriä ei toimi 
perusterveydenhuollossa ja yksityissektorinkin osuus kaikesta palveluntarjonnasta 0–10 %.  
 
 
TULEVAISUUS 
 
Vuonna 2025 ylilääkärin arvion mukaan 80 % erikoisalan palveluista tuotetaan julkisessa 
erikoissairaanhoidossa, 10 % privaatissa ja 10 % perusterveydenhuollossa. Perinnöllisyyslääketiede 
on erikoisala, joka ei käytännössä ole yksityissektorilla mahdollinen, ellei Suomen 
terveydenhuoltojärjestelmä muutu vakuutuspohjaiseksi tms. (laboratoriotutkimukset ovat kalliita ja 
potilaat aikaa vieviä). Tämän päivän erikoislääkärimäärään verrattuna tarve vuonna 2025 on 
nelinkertainen. Nyt on yksi päätoiminen virka. Neljäkin virkaa on vähän suhteutettuna muihin 
maihin ja myös Suomen sairaaloihin ja edellyttää sitä, että erityinen Genetic counsellor -
ammattikunta ottaa osan tehtävistä. 
 
PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIETEEN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 4 1 3 +2 (+50%) 400% 

Suomi 27 17 18 +1 (+4%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Turun yliopistosta on vuosina 2002–2010 valmistunut kaksi erikoislääkäriä ja koko Suomesta 12. 
Turusta valmistuu 2011–2025 kolme erikoislääkäriä ja yksi jää eläkkeelle, joten nykyinen 
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koulutusvolyymi riittää korvaamaan eläkepoistuman. Päätoimisten vaje on kuitenkin ainakin kaksi 
tällä hetkellä ja tulevaisuudessa enemmän. Virkoja ei ole perustettu, vaikka tarvetta olisi, ja 
yliopiston sivuvirkojen lakkauttamisen myötä virkamäärä on vähentynyt. Koulutusvolyymi riittää 
säilyttämään nykytason, mutta ei riitä tuottamaan tarvetta vastaavaa määrää erikoislääkäreitä.  
 
Perinnöllisyyslääketiede on jätetty Turussa kehittämättä, ja virkoja on yliopiston sivuvirkojen 
lakkauttamisen myötä vain vähennetty. Toisaalta se on 3/2011 alkaen EU-pääspesiasliteetti eikä siis 
muualla Euroopassa tai maailmassa ole lakkautusuhan alla. Tällä hetkellä virkatilanne on niin 
huono, että lähin vertailukohta löytyy Liettuasta. Puhakan raportissa perinnöllisyyslääketiede on 
lueteltuna niiden alojen joukossa, joilla on odotettavissa koulutusvaje, mitään ei tehty virkojen 
lisäämiseksi. 
 
 
Syöpätaudit 
 
Haastateltavana hallinnollinen oyl Sirkku Jyrkkiö (TYKS), kyselylomakevastaus Antti Jekunen, 
Vaasan keskussairaala. 
 
TYÖIKÄISET ONKOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilast 1.1.2011) 

ALUE EL-MÄÄRÄ Naisia >50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 144 108 70 78 (54%) 

VSSHP+ SatSHP+VSHP 29 23 15 (52%) 18 /62%) 
VSSHP 24 20 12 18 (75%) 
SatSHP 2 1 2 (100%) 0 
VSHP 3 2 1 0 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT ONKOLOGIAN VIRAT (Ylilääkärikyselyn mukaan) 
SAIRAALA EL kokopäiv. EL osa-aik. EL 

hoitamatta 
Eval 

kokopäiv. 
Eval 

hoitamatta 
TYKS 10 0 0 3 0 

Satakunnan 
keskussair. 

2 0 2 0 0 

Vaasan 
keskussair. 

8 0 3 1 0 

 
TYKSssä 10 erikoislääkärin virkaa, 3 oyl, 3 eval, 3 el varahenkilöä, ylilääkärin ja kl. opettajan 
sivuvirat.  Yksi  eval  ”lainassa”  varahenkilöksi.  Virat  ovat  100%  virkoja,  osa  hoidetaan  osa-
aikaisena. Sijaisuuksiinkin löytyy tekijöitä, tulijoita on, mutta osa on hyvinkin kokemattomia 
erikoistuvia lääkäreitä. 
 
Vaasassa kolme virkaa on täyttämättä ja erikoislääkärin virkoihin ei kaikin ajoin ole löytynyt 
hakijoita, erikoistuvan virkaan hakijoita löytyy. 
 
Syöpätautien erikoislääkäreiden saatavuus on eniten uhattuna SatSHPssa, jossa molemmat 
erikoislääkärit jäävät eläkkeelle seurantajakson aikana. 
 
Vaasassa erikoislääkäreitä on kahdeksan, hoitamattomia virkoja kolme. Sairaalassa on yksi 
erikoistuvan virka, joka on täytetty. 
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ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Erikoislääkärikoulutus vastaa huonosti sairaaloiden tarpeisiin, tyydyttävästi yksityissektorin 
tarpeeseen. Turun yliopistosta vuoden 1995 jälkeen valmistuneista 18 onkologian erikoislääkäristä 
vain kaksi on muuttanut muille ERVA-alueille. VSSHPn alueelle ei ole muuttanut yhtään muissa 
yliopistoissa erikoistunutta onkologia 
 
TYKSn syöpätautien klinikan ilmapiiri on tutkimusmyönteinen. Väitöskirja on  kilpailuetu ja 
erikoislääkärin virat menevät väitelleille. 
Onkologian puolella kotipäivystys riittää tulevaisuudessakin. Jos poliklinikkalistat laaditaan siten, 
että päiväaikaisia päivystysaikoja on mahdollisuus antaa, ilta- ja yöaikaisten päivystyskäyntien 
määrä jää vähäiseksi ja päivystyksen liikelaitos keventänee potilastaakkaa.  
 
VALMISTUNEET ONKOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002-2010 

 Valmistuneet el 
2002-2010 

Keskiarvo / 
vuosi 

Vaihteluväli Ennuste: tuotos 
2011-2025 

TY 10 noin yksi 0-2 16-17 
Kaikki tiedekun. 59 6-7 (6.5) 4-10 98 

 
PALVELURAKENNE 
 
Julkisen sektorin palvelukysyntä ja –tarjonta ei ole tasapainossa. TYKSn onkologian klinikassa on  
tehty selvitys työssä jaksamisesta yhdessä pääluottamusmiehen kanssa. Ylikuormitus työssä on 
aiheuttanut työssä jaksamattomuutta ja työuupumusta. Ministeriön syöpätautistrategian mukaisia 
hoitoonpääsyindeksejä tarkasteltaessa suositusajat ylitetään, joten ylikuormitusta on.  
 
Yleisonkologeja ei enää tahdo löytyä ja tämä vaikeuttaa pienempien paikkojen työjärjestelyjä.  
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palliatiivinen hoito on vielä pääosin järjestämättä. 
Saattohoidon puutteet alkavat olla tunnustetut, mutta palliatiivisen potilaan ongelmat eivät ole. 
Yksityispraktiikkaa ei juuri ole, joskin onkologian erikoislääkäreitä siirtyy jossain määrin 
lääketeollisuuden palvelukseen. VSSHPn alueella toimii yksityissektorilla yksi päätoiminen 
erikoislääkäri 
 
Lainaus Syöpästrategiasta: 
Yksityinen syövän hoito on ollut Suomessa vähäistä, mutta nyt tämä sektori on laajenemassa. 
Yksityisen terveydenhuollon edut julkiseen verrattuna ovat nopea hoitoon pääsy ja mahdollisuus 
omalääkäriin. Mahdollisuus yksityiseen hoitoon riippuu kuitenkin asuinpaikasta ja varallisuudesta, 
sillä hoito keskittyy etupäässä Etelä-Suomeen ja on kallista, ellei potilaalla ole yksityistä 
sairausvakuutusta. Monet kalliit syöpälääkkeet eivät kuulu lääkekorvausjärjestelmän piiriin, koska 
niitä on tähän asti käytetty lähes yksinomaan julkisissa sairaaloissa. Myös sädehoito tulee hoitonsa 
itse maksavalle potilaalle kalliiksi. Yksityissektori voi myös toimia lisäpontimena kehittää julkista 
syövän hoitoa. Jos potilas pääsee hoitoon julkiseen terveydenhuoltoon viiveettä ja saa omalääkärin 
tai -hoitajan, hän todennäköisesti valitsee tämän vaihtoehdon. Ellei hoitojonoja saada poistettua eikä 
potilaan tarvetta pysyvään hoitosuhteeseen terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa huomioida, 
lisääntyy yksityisen hoidon kysyntä. Julkisen terveydenhuollon kiireettömän hoidon jonoja on 
purettu ostamalla etenkin leikkauksia yksityissektorilta. Lääkäripulaa on vähennetty ostamalla 
lääkärityövoimaa vuokrahenkilöstöä välittäviltä yrityksiltä. Syövän osalta on lähinnä ostettu 
radiologisia palveluja, mutta yksityistä hoitoa koskevia ostopalvelusopimuksia ei toistaiseksi ole 
tehty. 
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TULEVAISUUS 
 
Syöpästrategian arviossa vuodesta 2007 vuoteen 2020 syöpätapausten määrä kasvaa 
kolmanneksella nykytilanteeseen. Syöpätautien hoito on kehittynyt ja yhä suurempi osa syövän 
sairastaneista siirtyy työkykyisenä seurantaan. Nykymäärään verrattuna vuonna 2025 tarvitaan 
merkittävästi enemmän syöpätautien  erikoislääkäreitä, joskaan täsmällistä henkilöresurssien 
lisätarvetta on vaikeaa ennustaa.  
 
TYKSssä osastonylilääkäri Jyrkkiön mukaan syöpäpotilaan jonotusaika hoidon aloitukseen on pisin 
kaikista yliopistosairaaloista. Jyrkkiön arvion mukaan tilannetta helpottaisi kahden erikoislääkärin 
lisätyöpanos osoitettuna lääkehoitoresurssiin. STUKin  suosituksen mukaan sädehoito-osastolla 
erikoislääkäreitä pitäisi olla kuusi (TYKS:ssa 1650 hoidettua potilasta vuodessa, STUKin vaatimus 
1 el / 250 potilasta). Tällä hetkellä TYKS:n sädehoito-osastolla on vakinaisesti sijoitettuna 3,6 el 
virkapohjaa, 1 eval ja 1 el varahenkilö. Koulutettavia on ollut usein kaksi, jolloin erikoislääkäreitä 
on ollut vain 2,6. STUKin vaatimuksen mukaan sädehoito-osastolla tarvittaisiin siis ainakin kahden 
erikoislääkärin virkapohjan lisäys. Lisäksi sairaalaan tarvittaisiin palliatiivisen hoidon 
erikoislääkärin virkapohja. Palliatiivisen poliklinikan tulisi palvella kaikkia sairaanhoitopiirin 
palliatiivista hoitosuunnitelmaa tarvitsevia potilaita, syöpätautien klinikan potilaiden lisäksi esim 
keuhkoklinikan ja naistentautien klinikan ja hematologisen osaston potilaita. Ongelmana 
onkologialla on myös sairaanhoitajien riittämätön määrä.   
 
Vuonna 2025 puolet palveluista julkisessa erikoissairaanhoidossa, puolet perusterveydenhuollossa.  
 
Väestön ikärakenteen vanhentuessa syöpäpotilaiden määrä lisääntyy. Syövän hoitomuotoja 
kehitetään lisää ja uudet hoidot parantavat potilaiden ennustetta. Uusien hoitojen käyttöönotto 
edellyttää riittävää lääkäri- ja hoitajatyöpanosta. Suomen syöpästrategian mukaan vuonna 2020  
uusia syöpätapauksia todettaisiin Suomessa yli 33 000, joka on lähes kolmanneksen enemmän kuin 
tällä hetkellä. Olen oletettavaa, että henkilöstötarpeen lisäys on samaa luokkaa.  
 
Osa-aikaisuus ei ole keskussairaaloissa vielä juurikaan toteutunut. Lisääntynyt halukkuus tehdä osa-
aikatyötä lisännee myös onkologian erikoislääkäreiden tarvetta. 
 
ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 

 Nykyinen 
el-määrä 

Ennuste:2025 
mennessä 

eläköityvät 

Ennuste 
2025 

mennessä 
valmistuvista 

Muutos Ylilääkärin 
tarvearvio 

2025 

VSSHP+SatSHP+VSHP 29 15 16-17 +1-2  
Suomi 144 70 98 +28  

 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Vuoteen 2025 mennessä laskennallisesti tutkittavana olevien sairaanhoitopiirien alueelta jää 
eläkkeelle 15 (52%) syöpätautien erikoislääkäriä  Poistuma on ongelmallisin SatSHPn alueella, 
jossa molemmat erikoislääkärit jäävät eläkkeelle seurantajakson aikana ja jossa tälläkin hetkellä 
erikoislääkärivaje on tarkasteltavana olevista sairaanhoitopiireistä suurin.  
 
Tämänhetkisellä koulutustuotoksella piirien alueella tulee vuonna 2025 olemaan  30-31 
syöpätautien erikoislääkäriä, mikä on nykytasolla ja jolla koulutusvolyymilla juuri ja juuri 
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pystyttäisiin korvaamaan eläkepoistuma. Koko maan syöpätautien erikoislääkärimäärä kasvaisi 
nykytilanteeseen verrattuna 19%. 
 
Onkologiakin on pirstaloitumassa yhä suppeampaan erikoisosaamiseen ja yksittäisen onkologin 
alkaa olla mahdotonta hallita koko erikoisalaa kattavasti. Hoidot monimutkaistuvat, joten 
yleisonkologinen osaaminen ei enää riitä. Hoidot ovat lisäksi kalliita ja onkin nähtävissä, että 
syöpähoitoja tullaan keskittämään yliopistoklinikkoihin. Väestön vanhenemisen myötä syöpätautien 
määrä tulee kasvamaan. Tämä kaikki lisää painetta virkamäärien kasvattamiseen. Jotta virat 
saataisiin myös täytetyiksi, koulutusmäärät eivät nykyisellään ole riittävät.  
 
 
8 OPERATIIVISET ALAT 
 
 
Kirurgisista aloista yleistä 
 
Kirurgian erikoislääkäritarvetta selvitettäessä nousi esiin useille erikoisaloille yhteisiä 
kehityskohteita ja koulutusvolyymin suunnitteluun vaikuttavia seikkoja. Kuten sisätautialoillakin 
tutkintouudistus vuonna 1999 muutti kirurgian erikoistumiskoulutusta. Aikaisemmin kuuden 
vuoden kirurgian erikoislääkäritutkinto antoi kaikille kirurgeille yleiskirurgisen pohjakoulutuksen ja 
pätevöitti toimintaan kirurgian erikoislääkärinä. Suppean erikoisalan pätevyys hankittiin sen jälkeen 
tiiviissä kahden vuoden erikoisalakohtaisessa koulutusohjelmassa pääasiassa yliopistosairaalassa. 
Tutkinnon uudistuksen jälkeen ensisijassa muualla kuin yliopistosairaaloissa suoritettavan 
runkokoulutuksen kesto on kolme vuotta, josta ajasta 9 kuukautta terveyskeskuspalvelua. Kirurgian 
osalta runkokoulutuksen edellytetään antavan läpileikkauksen kirurgian erikoisaloista sekä 
valmiuden päivystykseen. Runkokoulutuksen jälkeen suoritetaan erikoistumisopinnot valitulta 
erikoisalalta, joita ovat gastroenterologinen kirurgia, lastenkirurgia, käsikirurgia, ortopedia ja 
traumatologia, plastiikkakirurgia, sydän- ja rintaelinkirurgia, urologia, verisuonikirurgia tai 
yleiskirurgia. Neurokirurgialla on oma koulutusohjelmansa. Tutkintouudistus on nopeuttanut 
suppeiden alojen osaajien valmistumista, mutta sen puutteeksi on koettu yleisosaamisen 
katoaminen. Etenkin alue- ja keskussairaaloissa tämä olisi tarpeellista.  
 
PÄIVYSTÄVIEN ERIKOISALOJEN ERIKOISLÄÄKÄREIDEN RIITTÄVYYS 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman selvitysryhmän 2010 Yhtenäiset päivystyshoidon 
perusteet –raportissa on esitetty laadukkaan ja kattavan päivystystoiminnan toimintamallit ja 
kriteerit. Periaatteena on, että päivystyshoidon palveluiden tulee taata korkealaatuinen, oikea-
aikainen, yhdenvertainen ja vaikuttava hoito ja hoitoon pääsy. Tämä edellyttää riittävän 
asiantuntemuksen kohdentamista päivystykseen ja sille on varattava riittävät voimavarat. 
 
Lääkäriliitto on raportin pohjata laatinut oman suosituksensa, jonka mukaan ympärivuorokautisen 
päivystystoiminnan ylläpito edellyttää 10–12 lääkärinvirkaa. Lisäksi yhden takapäivystysrenkaan 
ylläpitäminen työaikalainsäädännön ja EU:n työaikadirektiivin noudattamisen varmistamiseksi 
edellyttää vähintään 6–7 lääkärin virkapohjaa.  
 
Päivystystoiminnan järjestämisessä tarkastelualueella oleellinen päätös on päivystävien yksiköiden 
määrä. Yhteistyösuunnitelmissa on lähtökohtana, että Länsirannikon alueelle jää kolme jatkuvasti 
päivystävää yksikköä. Vaasan ja Satakunnan keskussairaaloissa ylläpidettäviksi tulevat 
traumatologian ja pehmytkirurgian erilliset päivystysrenkaat, mistä aiheutuu merkittävää painetta 
lisäresursointiin, ellei keskussairaalapiirien kesken luoda yhteistoimintamalleja, joilla kasvavaa 
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erikoislääkärivirkojen tarvetta voitaisiin hallita. Pehmytkirurgisen päivystysrenkaan jäsenet ovat 
ensisijassa ge-kirurgeja, vahvistettuna mahdollisti yleiskirurgeilla tai muilla erikoislääkäreillä, joilla 
on riittävä päivystyskirurginen osaaminen. Traumatologinen päivystysrengas jää käytännössä 
ortopedien hoidettavaksi. Renkaiden ylläpito edellyttää nykyistä suurempaa erikoislääkärimäärää. 
Toisaalta rekrytoinnin ja toiminnan tehokkuuden kannalta myös päiväaikaisen työn volyymin tulisi 
olla riittävä lääkärimäärään nähden. Lisäksi tarvitaan riittävä anestesiapalveluiden saatavuus.  
 
TYKS:ssa toimii traumatologian ja pehmytkirurgian etupäivystykset 24/7. Lisäksi pehmytpuolella 
on sairaalapäivystyksenä leikkaussalipäivystys. Erikoisalakohtaisia kirurgisten alojen 
takapäivystysrenkaita (30min varoaika) ovat traumatologia, ge-kirurgia (niinä päivinä kun 
leikkaussalipäivystäjänä ei ole ge-kirurgian erikoislääkäri), neurokirurgia, sydän- ja 
rintaelinkirurgia ja verisuonikirurgia ja lisäksi konservatiivisen tulosryhmän alainen lastenkirurgia. 
Koska sekä neurokirurgiassa että verisuonikirurgiassa takapäivystysrenkaaseen osallistuvat myös 
erikoistuvat lääkärit, näillä erikoisaloilla on lisäksi tarvittaessa seniorien varallaolo erikoistuville. 
Myös plastiikkakirurgeilla on hälytystyövalmius. 
 
Erikoislääkärivirkojen määrään nähden päivystyssidonnaisuus on huomattavan suuri 
verisuonikirurgiassa, neurokirurgiassa sekä lastenkirurgiassa. Koska takapäivystäjä joutuu 
tekemään vuoronsa aikaisen yötyön jälkeen normaalin työpäivän, työn kuorimittavuus voi ajoittain 
nousta hyvin korkeaksi. Lastenkirurgien virkamäärien lisääminen kahdella on suunnitteilla 2012 ja 
verisuonikirurgien osalta TYKS 2013 –toiminnan käynnistyessä. Näiden virkatarpeiden priorisointi 
tulevassa päätöksenteossa vaikuttaa myös rekrytointiin ja koulutustarpeeseen. Neurokirurgien 
riittävyyden varmistaminen on myös huomioitava. Myös kasvava yhteistyö Vaasan 
sairaanhoitopiirin kanssa saattaa lisätä neurokirurgisten palvelujen kysyntää.   
 
Päivystävien alojen koulutustarve riippuu myös alan virkamäärien kehityksestä. Tämä koskee 
muitakin kuin operatiivisia aloja. Ylläpidettävien päivystävien sairaaloiden ja päivystysrenkaiden 
määrä ja ratkaisut päivystyksen toteutuksessa vaikuttavat oleellisesti ennusteeseen. 
 
YLEISKIRURGIAN ERIKOISALAN TULEVAISUUS JA PERINTEISTEN 
YLEISKIRURGIEN TEHTÄVIEN SIIRTYMINEN MUILLE ERIKOISALOILLE 
 
Etenkin keskussairaaloiden ja aluesairaaloiden kannalta merkittävää on yleiskirurgian erikoisalan 
hiipuminen. Yrityksistä huolimatta yleiskirurgialle ei ole saatu määriteltyä valtakunnallisesti 
yhtenäistä tehtävänkuvaa, ja alan tulevaisuuden epävarmuus heijastui useiden erikoisalojen 
vastauksissa. Yleiskirurgin monitahoinen osaaminen voisi olla hyödyksi erityisesti aluesairaaloissa, 
joissa suppean alan erikoislääkäreille ei välttämättä riitä täysiaikaisesti työtehtäviä. Lisäksi 
yleiskirurgi voisi täydentää keskussairaaloiden päivystysrenkaita. 
 
Selvityksen piiriin kuuluvalla alueella yleiskirurgikoulutuksen saaneet saattavat tehdä käytännössä 
lähes minkä tahansa muun kirurgian erikoisalan piiriin laskettavaa peruskirurgiaa, kuten 
gastroenterologista kirurgiaa, urologiaa, laskimokirurgiaa, ortopediaa ja traumatologiaa, 
käsikirurgiaa tai lastenkirurgiaa. Endokriininen kirurgia ja rintarauhasen kirurgia on yleisesti luettu 
yleiskirurgian piiriin kuuluvaksi, kuten TYKS:n työnjaossakin. Näistä jälkimmäinen voisi kuulua 
myös plastiikkakirurgian alaisuuteen ja esim. HUS:ssa endokriininen kirurgia on liitetty 
gastroenterologiseen kirurgiaan. Lisäksi perinteiseen yleiskirurgiaan on kuulunut amputaatioiden ja 
haavojen revisiot, jotka TYKS:ssa jakautuvat nykyisin lähinnä verisuonikirurgien ja 
plastiikkakirurgien välille. Yleiskirurgian asemaa VSSHP:ssä heikentää myös se, että alalla ei 
TYKS:ssa ole omaa ylilääkäriä, vaan toiminta on sisällytetty plastiikkakirurgian alaisuuteen. Matala 
profiili voi myös osaltaan vaikeuttaa alalle rekrytointia. 



 66 

 
Tulevaisuuden koulutustarpeen arvioinnin kannalta oleellista olisi, että yleiskirurgian sisällöstä ja 
toiminta-alueesta päästäisin mieluiten valtakunnallisesti, mutta ainakin TYKS:n  ERVA-alueella 
yhteisymmärrykseen. Jos yleiskirurgian vahvistaminen monitahoista peruskirurgiaa tekevänä 
erikoisalana katsotaan tarpeelliseksi tarkastelualueen kirurgisten palvelujen tuottamisessa, TYKS:n 
yleiskirurgian sektorin ja tehtävien määrittelyssä tarvitsisi ottaa huomioon koko ERVA-alueen 
koulutustarve. Tällöin tulisi ratkaistavaksi myös se, tarvitseeko ala oman ylilääkärin ja 
yleiskirurgiaan perehtyneen kouluttajan. Toinen vaihtoehto on jättää yleiskirurgian erikoisalan 
tulevaisuus kysynnän- ja tarjonnan vaihteluiden varaan ja varautua muiden kirurgian erikoisalojen 
koulutuksessa kasvavaan volyymiin yleiskirurgian mahdollisesti pilkkoutuessa niiden piiriin. 
Yleiskirurgian tulevaisuuden hallittu suunnittelu voisi hyötyä yhteisesti ERVA-alueella tehtävästä 
erillisestä selvityksestä. 
 
PIENTEN ERIKOISALOJEN TOIMINNAN TURVAAMINEN 
 
Kirurgian erikoistumiskoulutuksen muutoksen myötä yleiskirurginen osaaminen on kaventunut. 
Vuoden 1999 tutkintouudistuksen jälkeen valmistuvat kirurgit erikoistuvat tutustumisluonteisen 
runkokoulutusvaiheen jälkeen suoraan vanhamuotoisen suppean erikoisalan osaajiksi. Käytännössä 
jokaisen keskussairaalan palveluvalikoimaan tulee kuulua kaikkien kahdeksan kirurgian erikoisalan 
toimintaa, riippumatta siitä kuinka laaja tarve erikoisalalle sairaanhoitopiirin alueella on. Toiminnan 
järjestäminen vain yhden erikoislääkärin varaan on haavoittuvaa, joten erikoisaloittain tarvittaisiin 
vähintään kahden hengen yksiköitä. Jos työtehtäviä ei riitä kahden henkilön täysiaikaiseen 
työllistämiseen, seurauksena on työpanoksen käytön tehottomuutta, mikäli toimenkuvaa ei 
täydennetä muilla tehtävillä. Keskussairaaloissa tällaisia kirurgian erikoisaloja ovat mahdollisesti 
käsikirurgia, lastenkirurgia, sydän- ja rintaelinkirurgia, ehkä yleiskirurgia ja mahdollisesti 
verisuonikirurgiakin. Näiden alojen erikoislääkärimäärät vaihtelevat TYKS:ssakin kolmesta 
kuuteen. Pienten erikoisalojen toiminnan suunnittelu hyötyisi ERVA-alueen sisäisestä 
koordinaatiosta. Etenkin Länsirannikon alueella keskussairaaloiden keskinäistä yhteistyötä ja 
työnjakoa voisi tarkastella erikoisaloittain ja etsiä joustavia ratkaisuja, joilla kattava palvelutarjonta 
saadaan taattua sopivasti mitoitetuin resurssein. 
 
Alueen välinen yhteistyö on myös tärkeää koulutusvirkojen määrien ja koulutuksen ajoituksen 
suunnittelussa. Lisäksi rekrytoinnissa ja yliopistokoulutuksessa tulisi tehdä näkyvämmäksi 
tavoitteellinen kouluttautuminen muualla kuin yliopistosairaalassa toimimiseen. Koska jo 
yksittäisten henkilöiden ratkaisuilla voi olla suuri merkitys palvelutarjonnalle ja koulutustarpeelle, 
tulisi pienten erikoisalojen osaajien sitouttamiseen ja rekrytointiin kiinnittää erityistä huomiota.   
 
 
Yleiskirurgia 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat ylilääkäri vt. professori Matti Laato, joka toimii erikoisalan 
vastuukouluttajana TYKS:ssa, professori Pertti Aarnio Satakunnan keskussairaalasta sekä ylilääkäri 
Tarja Kontsas Vaasan keskussairaalasta. Lisäksi muiden kirurgian erikoisalojen, kuten ge-kirurgian 
vastaajat sivusivat yleiskirurgian tilannetta. Erillinen sähköpostikysely lähetettiin aluesairaaloiden 
kirurgian ylilääkäreille yleislääkäritilanteen täsmentämiseksi. Vastaus saatiin Michal Sopyllolta 
Vakka-Suomen sairaalasta, Martti Hämäläiseltä Salon aluesairaalasta ja Jukka Karvoselta Loimaan 
aluesairaalasta.  
  
TYÖIKÄISET YLEISKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 
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Alue El-määrät* Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 114 39 (34%) 65 (57%) 12 (11%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 25 9 (36%) 13 (52%) 2 (8%) 
VSSHP 15 6 (40%) 8 (53%) 2 (13%) 
SatSHP 4 1 (25%) 3 (75%) 0 (0%) 
VSHP 6 2 (33%) 2 (33%) 0 (0%) 

*Yleiskirurgian tilastossa on mukana myös vanhamuotoisen kirurgian erikoisalatutkinnon suorittaneet. 
 
YLEISKIRURGIAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 5 virkaa   2 - 
Vakka-Suomi 1     

Salon as 2*     
Loimaan as  1 1   

ÅS 1**     
Satakunnan ks  1    
Rauman sair. 1 1  1 - 

Vaasan ks 1     
Pth 1     

*vanhamuotoinen kirurgian erikoislääkäritutkinto ja molemmilla myös uusimuotoinen muun kirurgian alan tutkinto 
** tekee pääasiassa ge-kirurgiaa 
 
Enemmistö yleiskirurgeista on yli 50-vuotiaita, etenkin Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Naisten 
osuus on kolmannes ja väitelleiden osuus on pieni, vain noin 10 %. 
 
TYKS:ssa on yleiskirurgian sektorilla viisi erikoislääkäriä, joista kaksi toimii 80 % työsuhteessa. 
Kaikki virat on tällä hetkellä täytetty pätevillä viranhaltijoilla. Yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat 
valmistuneet Turusta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä toimii yksi yleiskirurgian ja 
verisuonikirurgian koulutuksen suorittanut verisuonikirurgina ja toinen vastaavan koulutuksen 
suorittanut perusterveydenhuollossa yleiskirurgina/terveyskeskuslääkärinä. Aluesairaaloissa on yksi 
ulkomailla valmistunut yleiskirurgi, yksi uusimuotoisen yleiskirurgikoulutuksen saanut (50%) ja 
vanhamuotoisen kirurgikoulutuksen tai uusimuotoisen yleiskirurgikoulutuksen suorittaneita 
kirurgeja, joilla on lisäksi suppean erikoisalan tutkinto tai uusimuotoinen muu kuin yleiskirurgin 
tutkinto. Loimaalla on yhden yleiskirurgin puute. 
 
Satakunnan keskussairaalassa toimii yksi osa-aikainen Turusta valmistunut erikoislääkäri ja Vaasan 
keskussairaalassa yksi erikoislääkäri. Molemmat virat on täytetty pätevällä viranhaltijalla.  
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Ylilääkärit arvioivat koulutuksen vastaavan hyvin tai tyydyttävästi nykyjärjestelmän tarpeisiin. 
 
Puhakan raportilla ei ollut vaikutusta erikoistuvan lääkärin virkojen määrään. Taulukossa on esitetty 
Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tilastojen mukaan lasketut Suomessa ja Turun 
yliopistossa valmistuneiden yleiskirurgian erikoislääkäreiden määrät. Edes suuntaa antavaa 
ennustetta uusista erikoislääkäreistä vuoteen 2025 mennessä ei ollut mahdollista tehdä, sillä 
yleiskirurgien valmistuminen on lähes sammunut vuoden 2005 jälkeen. TYKS:n kahdessa 
koulutusvirassa on tällä hetkellä koulutettava. 
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VALMISTUNEET YLEISKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 
Yliopisto Valmistuneet 

2002–2010 
 

Keskiarvo/vuosi 
 

Vaihteluväli 
Ennuste 

2011–2025 
TY 16 1,8 0-6* * 

Kaikki yliopistot 99 11 0-33* * 
*Vuoden 2005 jälkeen yleiskirurgiksi valmistuneiden määrä on laskenut suuresti (vaihteluväli vuosina 2006 2010 koko 
maassa oli 0 4, TY:ssä 0 0). Valmistuneiden keskiarvoon perustuvaa ennustetta ei ole sen vuoksi laskettu. 
 
Turun yliopistosta on valmistunut 16 % Suomessa vuoden 2002 jälkeen valmistuneista 
yleiskirurgian erikoislääkäreistä. Tämä vastaa nykyisen ERVA-alueen väestöpohjaa.  
 
Lääkäriliiton tilastoista lasketut muuttoliikettä koskevat luvut viittaavat vuoden 1994 jälkeen 
valmistuneiden osalta tavanomaiseen liikkuvuuteen. TYKS:n ERVA-alueelle muuttaneiden osuus 
on 17 %, kun taas TY:sta valmistuneiden poismuutto on ollut 23 % viimeisen 15 vuoden aikana. 
Sisään muuttaneet ovat valmistuneet ulkomailla, poismuuttoa oli TAYS:n ja OYS.n ERVA-alueille. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Yleiskirurgian erikoislääkäreiden toimenkuva on vaihteleva ja riippuu sairaalan/ sairaanhoitopiirin 
sisäisestä työnjaosta. Yksi vastaaja arveli perinteisen yleiskirurgian olevan kuoleva erikoisala, 
toinen vastaaja piti toimenkuvaa epämääräisenä. TYKS:ssa yleiskirurgit tekevät rintarauhasen 
kirurgiaa ja endokriinista kirurgiaa. Yleiskirurgialla ei ole takapäivystysrengasta. Turunmaan 
sairaalassa yleiskirurgi tekee pääasiassa ge-kirurgiaa. Salon aluesairaalassa on vanhamuotoisen 
kirurgikoulutuksen omaavia erikoislääkäreitä, joiden osaaminen kattaa hoidon tarpeen. Vakka-
Suomen sairaalassa yleiskirurgi tekee perustraumatologiaa ja elektiivistä päiväkirurgiaa sekä 
ortopedian että pehmytkirurgian osalta. Loimaalla uusimuotoisen koulutuksen saanut yleiskirurgi 
tekee pääasiassa ortopediaa. Tarve olisi toiselle laaja-alaiselle yleiskirurgille. Vaasassa toiminta 
kohdistuu lisääntyvässä määrin rintarauhasen kirurgiaan. 
 
Vastanneiden mukaan toiminta nykyisellään vastaa kysyntää, paitsi Loimaalla. Keskussairaalassa 
ongelmaksi koettiin yksin työskentely ja siihen liittyvä kouluttautumisen ym. kehitystyön jääminen 
omalle vastuulle. Muissa aluesairaaloissa kuin Loimaalla ei nähty erityistä tarvetta 
yleislääkärivirkoihin, koska arveltiin ettei sellaiseen ole kiinnostusta. Yksi vastaajista korosti, että 
aluesairaalassa palveluvalikoima muodostuu erikoislääkärin osaamisprofiilin pohjalta.  
 
Arviot yksityisen palvelutuotannon määrästä vaihtelivat. Yksityissektorin osuus kaikesta 
palvelutarjonnasta arvioitiin olevan 11–20 % muissa paitsi Vaasan alueella 41–50 %.  
 
TULEVAISUUS 
 
Palvelutarjonnan rakenteessa ei nähty olevan odotettavissa suurta muutosta. Erikoissairaanhoidon 
osuudeksi arvioitiin 70 %, perusterveydenhuollon 10 % ja loput yksityisenä tuotantona.  
 
Muiden erikoisalojen vastauksissa viitattiin siihen, että keskussairaaloiden ja aluesairaaloiden 
toiminnan kannalta yleiskirurgian roolin epäselvyys ja koulutusmäärien lasku saattaa aiheuttaa 
toiminnan järjestelyihin muutostarpeita. Siirtyvätkö perinteisen yleiskirurgian piiriin nyt kuuluvat 
potilaat muille erikoisaloille? Lisäksi osa yleiskirurgiksi valmistuvista erikoislääkäreistä on 
hankkinut myös jonkun muun kirurgian alan erikoislääkäritutkinnon. 
 
Tuleva tarve nykytilaan verrattuna arvioitiin enintään 20 % suuremmaksi. Perusteluna mainittiin 
suurten ikäluokkien vanheneminen. 
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Luotettavaa tulevaisuuden ennustetta ei ole mahdollista tehdä. Vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle 
jää joka toinen yleiskirurgi tarkastelualueelta. Jos yleiskirurgituotanto perustuisi jatkossakin kahden 
TY:n koulutusviran varaan, valmistuisi seuraavan 15 vuoden kuluessa noin 10 erikoislääkäriä, mikä 
olisi 23 % vähemmän kuin eläkkeelle siirtyvien määrä.  
 
YLEISKIRURIGAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025   

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 25 13 ei ennustetta # (#%) 100-120% 

Suomi 114 65 ei ennustetta # (#%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Nykytilanne VSSHP:ssä ja muissa sairaanhoitopiireissä on tasapainossa yleiskirurgian 
palvelukysynnän ja tarjonnan suhteen. Yleiskirurgian tulevan kehityksen ennustamisen kannalta 
ongelmallisena on koettu erikoisalan sisällön määrittelemättömyys. Työnjako eri kirurgian alojen 
kesken tulee vaikuttamaan yleiskirurgien tarpeeseen. Toisaalta huono ennustettavuus vaikeuttaa 
alalle koulutettavien rekrytointia, mikä on näkynyt lähes sammuneessa yleiskirurgikoulutuksessa 
viimeisten viiden vuoden aikana. Uusien yleiskirurgien määrän väheneminen puolestaan lisää 
painetta yleiskirurgin tehtävien siirtymiseksi muiden erikoisalojen toiminnan piiriin. Yleiskirurgian 
profilointiin olisi tarve ottaa valtakunnallisesti kantaa ylipistojen ja kouluttajien yhteistyönä, mikäli 
erikoisala katsotaan tarpeelliseksi osaksi operatiivista palvelutarjontaa. Myös ERVA-alueen sisäisen 
selvityksen tarpeellisuutta voisi miettiä. 
 
 
Gastroenterologinen kirurgia 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat ylilääkärit Jari Ovaska TYKS, Pertti Aarnio Satakunnan 
keskussairaala, Jan Andersén Vaasan keskussairaala, Michal Sopyllo Vakka-Suomen aluesairaala ja 
Jukka Karvonen Loimaan aluesairaala. Lisäksi haastateltiin ylilääkäri Jari Ovaskaa, joka toimii ge-
kirurgian kouluttajana TY:ssa. 
 
TYÖIKÄISET GASTROENTEROLOGISEN KIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 
SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 223 79 (35%) 105 (47%) 118 (51%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 29 7 (24%) 12 (41%) 7 (55%) 
VSSHP 21 6 (29%) 9 (43%) 16 (67%) 
SatSHP 5 1 (20%) 2 (40%) (%) 
VSHP 3 0 (0%) 1 (33%) (%) 
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GE-KIRURGIAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El kokopäiv. El osa-aik. El hoitamatta Eval kokopäiv. 
TYKS 7 virkaa + 2 sij. 2 + 2 yo - 3 virkaa + 1 sij. 

Vakka-Suomi 1   1 
Salon as 2    

Loimaan as 2    
ÅS (1 yleiskir.)    

Satakunnan ks 4 1   
Vaasan ks 1 3 + yo 1 1,5 1 

 
Alueen ge-kirurgikunta on miesvaltaisempaa ja ikäjakautumaltaan nuorempaa kuin muualla 
Suomessa asuvat. Enemmistö on alle 50-vuotiaita. Väitelleiden osuus on suuri, mutta kaikki alueen 
väitelleet ge-kirurgit asuvat VSSHP:n alueella. 
 
TYKS:ssa on ge-kirurgian sektorilla kaksi sivuvirkaista yliopiston viranhaltijaa (professori ja 
kliininen opettaja), kolme ylilääkäriä / osastonylilääkäriä ja kuusi kokopäivätoimista 
erikoislääkäriä, joista kaksi sijaista, sekä kaksi osa-aikaista erikoislääkäriä (toinen yhteinen 
gynekologian klinikan kanssa, toinen osa-eläkkeellä). Lisäksi kirurgian klinikan ylilääkäri, 
hallinnollinen osastonylilääkäri ja ensiavun ylilääkäri, jotka kaikki ovat koulutukseltaan ge-
kirurgeja, osallistuvat osa-aikaisesti kliiniseen työhön. Erikoistuvan lääkärin kokopäivätoimisia 
virkoja on kolme ja lisäksi ge-kirurgiassa on yksi erikoistuvan vaiheen sijainen. Kaikki virat on tällä 
hetkellä täytetty pätevillä viranhaltijoilla ja viranhauissa on riittänyt useampia hakijoita. 80 % on 
valmistunut Turusta. Varsinais-Suomen alueella ei ole perusterveydenhuollon viroissa toimivia ge-
kirurgeja. 
 
Aluesairaaloista Vakka-Suomen sairaalassa on yksi ja Loimaan ja Salon aluesairaaloissa toimii 
kaksi ge-kirurgia. Lisäksi Turunmaan sairaalassa yksi yleiskirurgi tekee käytännössä ge-kirurgiaa. 
 
Satakunnan keskussairaalassa toimii neljä kokoaikaista ja yksi osa-aikainen ge-kirurgi. 40 % on 
suorittanut erikoislääkärin tutkinnon Turun yliopistossa. Kaikki virat on täytetty pätevillä 
viranhaltijoilla.  
 
Vaasan keskussairaalassa toimii yksi kokoaikainen, kolme osa-aikaista ge-kirurgia sekä yksi yo-
virassa. Viime vuosina avoinna olleisiin erikoislääkärin virkoihin on Vaasassa ollut päteviä 
hakijoita vain ajoittain, sen sijaan erikoistuvan virkaan on ollut hakijoita. 1,5 erikoislääkärin 
virkapohjaa on täyttämättä. Turusta valmistuneita ei ole. VSHP:n alueella ei toimi ge-kirurgeja 
perusterveydenhuollossa. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Yliopisto- ja keskussairaaloiden vastaajien mielestä nykyinen koulutus vastaa hyvin 
palvelujärjestelmän eri sektoreiden tarpeisiin, mutta aluesairaaloiden vastaajien mielestä vain 
tyydyttävästi.  
 
Puhakan raportilla ei ollut vaikutusta erikoistuvan lääkärin virkojen määrään. Taulukossa on 
Lääketieteellisen tiedekunnan tilastojen mukaan lasketut Suomessa ja Turun yliopistossa 
valmistuneiden gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäreiden määrät ja sen perusteella arvioitu 
ennuste uusista erikoislääkäreistä vuoteen 2025 mennessä.  
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VALMISTUNEET GASTROENTEROLOGISEN KIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 
Yliopisto Valmistuneet 

2002–2010 
 

Keskiarvo/vuosi 
 

Vaihteluväli 
Ennuste 

2011–2025 
TY 11 1,2 0-3 18 

Kaikki yliopistot 93 10,3 5-14 155 
 
Turun yliopisto on kouluttanut reilun kymmenesosan kaikista Suomessa valmistuneista ge-kirurgian 
erikoislääkäreistä. Tämä vastaa nykyisen ERVA-alueen väestöpohjaa.  
 
Lääkäriliiton tilastoista vuoden 1994 jälkeen valmistuneista lasketut muuttoliikettä koskevat luvut 
viittaavat ge-kirurgian osalta alueelle päin suuntautuvaan muuttoliikkeeseen. TYKS:n ERVA-
alueelle muuttaneiden osuus on 32 %, kun taas TY:sta valmistuneiden poismuutto on ollut 17 % 
viimeisen 15 vuoden aikana. Suurin osa sisään muuttaneista on valmistunut TaY:ssa ja eniten 
poismuuttoa oli KYS:n ERVA-alueelle. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Valtaosa ge-kirurgian erikoislääkäreistä toimii sairaanhoitopiirien palveluksessa. Ge-kirurgia on 
päivystyspainotteinen erikoisala, jolla tarvitaan päivystyspoliklinikan, osastojen, leikkaussalin, 
tehohoidon, ja diagnostisten palvelujen ympärivuorokautista toimintaa. 
 
Ylilääkääri Ovaskan näkemyksen mukaan toiminta nykyisen TYKS:n ERVA-alueen 
sairaanhoitopiirien kesken ja VSSHP:n sisällä on pääsääntöisesti tasapainossa. Järjestelyt TYKS:n 
ja aluesairaaloiden kesken toimivat hyvin, eikä tällä hetkellä ole tarvetta suuriin korjauksiin. Ge-
kirurgit toimivat tiiviissä yhteistyössä, toimenpideindikaatiot ja työkierto ovat kunnossa. Turun 
alueella julkisia palveluja täydennetään yksityisen palvelutuotannon avulla etenkin endoskopioiden 
tuottamisessa ostopalveluina. Yksityissektorin osuus kaikesta palvelutarjonnasta on noin 20 %.  
 
Aluesairaaloista vastaus saatiin Vakka-Suomen ja Loimaan aluesairaalasta. Sopyllon arvio 
palvelujen tarjonnan tasapainosta oli tyydyttävä, mutta ei lääkärivajetta. Karvosen mukaan 
palvelutarjonta arvioitiin olevan epätasapainossa ylikoulutuksen vuoksi. Yksityissektorin osuuden 
arvio palvelutarjonnasta vaihteli 10–30 %:n välillä. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelutarjonta on ylilääkäri Aarnion mukaan tasapainossa. 
Yksityissektorin osuus arvioitiin olevan 20–30 %.   
 
Vaasan keskussairaalassa ongelmana on Jan Andersénin mukaan riittävä pätevien viranhaltijoiden 
saanti, 1,5 virkapohjaa on täyttämättä ja lisäksi tulossa on yksi uusi virka päivystysjärjestelyjen 
vuoksi. Päivystystoiminnan turvaamiseksi tarvitaan vähintään 6 ge-kirurgia. Systeeminä on jaettu 
takapäivystys, jonka ge-kirurgiseen takapäivystysrenkaaseen osallistuvat myös urologit ja 
yleiskirurgit. Koska suurin osa ge-kirurgeista on osa-aikaisia, toiminnan tasainen järjestäminen on 
haasteellista. Lisäksi perusterveydenhuollossa ei tehdä diagnostisia endoskopioita, vaan kaikki 
lähetetään erikoissairaanhoitoon. Yksityissektorin rooli on vähäinen.  
 
TULEVAISUUS 
 
Ikääntyvien osuuden kasvaessa myös tietyt ge-kirurgian piiriin kuuluvat sairaudet (syöpä) 
lisääntyvät. Tämä lisännee hoidon tarvetta, vaikka seulonta tai hoitomuotojen kehittyminen 
saattaisikin vaikuttaa toiseen suuntaan. Potilaiden ikärakenne ja tautikirjo edellyttää 
erikoissairaanhoidon sairaalapalveluja. Yksityisten palvelutuottajien osuus toiminnasta ei tule 
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kasvamaan merkittävästi nykyisen terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän puitteissa, sen osuus 
arvioitiin olevan 10–25 %. Ovaskan mukaan tulevaisuudessa olisi mahdollista siirtää toimintaa 
VSSHP:ssä 2–3 erikoislääkärin verran perusterveydenhuollon puolelle edellyttäen, että virkakierto 
saadaan toimivaksi tai muita houkuttelevia työaikajärjestelyjä kehitetään. Kyseeseen tulisi lähinnä 
endoskopiatyyppinen polikliininen toiminta. Ilmeisesti myös muiden sairaanhoitopiirien alueella 
perusterveydenhuollon roolia voisi hieman vahvistaa, kokonaisvolyymistä osuus jäisi noin 10 
prosenttiin. 
 
Tärkein lähitulevaisuudessa ratkaistava asia on päivystysjärjestelyjen muutos. Keskittäminen tulee 
vaikuttamaan VSSHP:ssä työnjakoon aluesairaaloiden ja TYKS:n välillä. Aluesairaaloissa 
päiväkirurgia vahvistuu ja päivystysaikainen toiminta siirtyy TYKS:aan. Päiväaikaisen 
päivystysleikkaustoiminnan lisääntymisestä TYKS:ssa koituu kahden erikoislääkärin tarve. 
Pehmytkudoskirurgisen päivystysrenkaan järjestäminen sekä Porin että Vaasan keskussairaaloissa 
edellyttää lisää ge-kirurgian erikoislääkäreiden virkapohjia ja päteviä viranhaltijoita.  
 
Useampi vastaaja mainitsi ongelmaksi sen, että valmistuneet erikoislääkärit ovat haluttomia 
muuttamaan pois yliopistosairaalapaikkakunnilta alueille, joilla on työvoimavajetta. Kysyntä ja 
tarjonta eivät kohdistu tasaisesti. Tämä tulisi huomioida jo koulutukseen sisäänottovaiheessa.  
 
Lisäksi keskussairaaloiden ja aluesairaaloiden toiminnan kannalta yleiskirurgian roolin epäselvyys 
ja koulutusmäärien lasku saattaa aiheuttaa toiminnan järjestelyihin muutostarpeita. Kenen vastuulla 
jatkossa hoitaa ne potilaat, jotka yleiskirurgit tällä hetkellä hoitavat? 
 
Ennuste vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle jäävistä ja valmistuvista ge-kirurgian erikoislääkäreistä 
on esitetty taulukossa. Mikäli koulutusmäärät säilyisivät ennallaan seuraavan 15 vuoden kuluessa 
valmistuisi TY:sta 21 % enemmän erikoislääkäreitä kuin alueella asuvista siirtyisi eläkkeelle. 
Ylituotanto vastaisi ylilääkäreiden esittämää keskimääräistä työvoiman lisätarvetta. 
 
GE-KIRURIGAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025   

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 29 12 18 +6 (+21%) 100-140% 

Suomi 223 105 155 +50 (+22%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Gastroenterologisen kirurgian nykytilanne VSSHP:ssä on toimiva, sen sijaan tuntuvaa 
työvoimavajetta on ainakin Vaasan shp:n alueella. Toiminta sairaanhoitopiirien kesken ja sisällä on 
pääsääntöisesti tasapainossa. Turun alueella julkisia palveluja täydennetään yksityisen 
palvelutuotannon avulla etenkin endoskopioiden tuottamisessa ostopalveluina. Muissa sh-piireissä 
yksityissektorin rooli on vaihteleva.  
 
Tulevan toiminnan osalta ei-kiireellisen hoidon tarpeen kasvu lienee maltillista, vaikka väestö 
ikääntyykin. Ge-kirurgian pääpaino on julkisen sektorin sairaaloissa, mutta polikliinista 
endoskopiatoimintaa olisi mahdollista siirtää myös perusterveydenhuollon puolelle 2–3 viran verran 
edellyttäen, että virkakierto saadaan toimivaksi. Yksityissektorin rooliin ei ole odotettavissa suuria 
muutoksia nykyisen rahoitusjärjestelmän vallitessa. 
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Riittävän ympärivuorokautisen päivystyksen ylläpito aiheuttaa tarvetta virkojen perustamiseen ja 
uusien erikoislääkäreiden rekrytoimiseen. Vaasan keskussairaalassa vaje on 2,5 erikoislääkärin 
verran, Satakunnassa pienempi. Päivystyksen keskittäminen VSSHP:ssä tulee lisäämään TYKS:n 
ge-kirurgian päivystystoimintaa sekä päivä- että päivystysaikana. Erikoisalan kannalta tarkasteltuna 
sekä Porin että Vaasan toimiminen päivystävänä sairaalana on tarpeellista, ja ge-kirurgien rooli 
tulee olemaan keskeinen pehmytkirurgian päivystysvalmiuden ylläpitämisessä.  
 
Nykyinen ge-kirurgian koulutusvolyymi on riittävä erikoislääkäritarpeeseen nähden vuoteen 2025 
saakka. Haasteena on lisätä muiden kuin yliopistopaikkakuntien vetovoimaa valmistuneiden 
erikoislääkäreiden parissa. Lisäksi työnjako yleiskirurgian erikoisalan kanssa odottaa ratkaisua.    
 
 
Käsikirurgia 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat vs. ylilääkäri Tero Kotkansalo TYKS ja professori Pertti Aarnio 
Satakunnan keskussairaala. Tietoja täydennettiin sähköpostitse yl Kotkansalolta. 
 
TYÖIKÄISET KÄSIKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011)  

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 47 14 (30%) 18 (38%) 16 (41%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 6 2 (33%) 3 (50%) 3 (50%) 
VSSHP 5 2 (40%) 2 (40%) 2 (40%) 
SatSHP 1 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 
VSHP 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
KÄSIKIRURGIAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El kokopäiv. El osa-aik. Eval kokopäiv. Eval hoitamatta 
TYKS 3  0 - 

Satakunnan ks  1   
 
TYKS:ssa on ortopedian ja traumatologian klinikassa on yksi käsikirurgian ylilääkärin ja kaksi 
erikoislääkärin virkaa. Lisäksi kolmas erikoislääkärinvirka on myönnetty 2012 talousarvioon. 
Ylilääkärin virkaan ei ole ollut dosentin pätevyyden omaavaa hakijaa. Kukaan ei ole valmistunut 
Turusta. Yhtään käsikirurgiaan erikoistuvaa ei ole viroissa. Satakunnan keskussairaalassa on yksi 
osa-aikainen käsikirurgi. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Koulutuksen katsottiin vastaavan hyvin palvelujärjestelmän tarpeeseen. 
 
Puhakan raportin perusteella ei tehty muutoksia koulutusvolyymiin. Turun yliopistolla on 
käsikirurgian koulutusohjelma, jossa koulutuksesta vastaava henkilö on ortopedian professori. 
Käsikirurgiassa on dosentin pätevyyden omaavia koulutuksesta vastaavia henkilöitä vain 
Tampereella ja Helsingissä ja erillissopimuksella Oulussa. Tilapäistä ja rajoitettua koulutusoikeutta 
on haettu käsikirurgiylilääkäreille Turkuun ja Kuopioon, mutta asian selvittely on kesken.  
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VALMISTUNEET KÄSIKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 
Yliopisto Valmistuneet 

2002–2010 
 

Keskiarvo/vuosi 
 

Vaihteluväli 
Ennuste 

2011–2025 
TY 0 0 0 0* 

Kaikki yliopistot 32 3,6 2-6 53 
* TY:n käsikirurgian koulutusohjelmaan on ilmoittautunut 3 henkilöä vuodelle 2011. 
 
Kaikki alueen käsikirurgit ovat valmistuneet Tampereelta tai Helsingistä. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Käsikirurgit toimivat pääasiassa julkisen sektorin tehtävissä. Kotkansalon mukaan TYKS:n 
käsikirurgitilanne on kohentunut viime vuosina, mutta VSSHP:ssä palvelujen kysyntä on 
suurempaa kuin tarjonta, eli hoitotakuun aikarajoissa pystyminen on edelleen vaikeaa. Kaikkien 
potilaiden hoidon tarvetta ei pystytä arvioimaan kolmen kuukauden kuluessa. Uusi virka on 
perusteilla 2012.  
 
Professori Aarnion mukaan Satakunnan keskussairaalan tarjonta vastaa kysyntään. Vaasan 
sairaanhoitopiirissä ei ole käsikirurgia. Kotkansalon mukaan Suomen käsikirurgiyhdistys on 2011 
ottanut kannan, että käsikirurgipalveluja tulisi olla keskussairaaloissa, joiden väestövastuualue on 
vähintään 200 000. Lisäksi pyritään välttämään yhden hengen yksiköitä, koska nämä ovat 
haavoittuvia sairastumisien takia ja lomien aikana. Tämän takia myös Satakuntaan on suunniteltu 
toista käsikirurgia. Vaasan tilanne on avoin. 
 
Yksityissektorin osuus on noin 20 % palvelutarjonnasta. Yksi erikoislääkäri toimii Turussa 
yksityisesti ja lisäksi kaikki TYKS:n virassa olevat pitävät vastaanottoa. Perusterveydenhuoltoa ei 
nähty mielekkäänä vaihtoehtona käsikirurgian palelujen tuotantoon, koska erikoislääkärin 
työnkuvaan kuuluu ennalta sovittujen tehtävien (poliklinikka ja leikkaukset) lisäksi ennalta 
arvaamaton ja jatkuva virta konsultaatioita. Lisäksi käsikirurgiassa asiantuntevat fysio- ja 
toimintaterapiapalvelut ovat välttämätön osa toimintaa. 
 
TULEVAISUUS 
 
Palvelutarjonnan rakenteessa ei ole odotettavissa suurta muutosta, mutta nykyinen käsikirurgivaje 
tulisi saada korjattua. Julkisen sektorin osuudeksi arvioitiin tulevaisuudessa 80 % 
palvelutarjonnasta, ja 20 % yksityisenä tuotantona. Nykyinen yksityisen sektorin volyymin 
arvioitiin pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman. 
 
Käsikirurgitarve vuonna 2025 nykytilaan verrattuna arvioitiin VSSHP:ssä 33 % suuremmaksi. 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä tuleva käsikirurgitarve ei Aarnion mukaan kasva, mutta Kotkansalo 
arvioi sen kaksinkertaistuvan. Samoin hän arvioi Vaasan keskussairaalaan tarvittavan yhden viran. 
 
Kotkansalon mukaan käsikirurgikoulutus pitää saada kaikkiin Suomen yliopistosairaaloihin ja 
koulutusoikeudet hankkia erityisjärjestelyin kunnes dosentin pätevyyden omaavia kouluttajia on 
riittävästi. 
 
Vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle jää joka toinen käsikirurgi tarkastelualueelta. Jos koulutus 
käynnistyisi TYKS:ssa yhdessä erikoistumisvirassa, valmistuvat korvaisivat eläkkeelle jäävät ja 
vaje saataisiin osittain katettua. Koko maassa 15 vuoden kuluessa valmistuvia on merkittävästi 
enemmän kuin eläkkeelle jääviä. 
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KÄSIKIRURGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen el-
määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 6 3 5* +2 (+33%) 100-160% 

Suomi 47 18 53 +35 (+74%)  
* Luku perustuu koulutukseen ilmoittautuneista johdettuun arvioon (1 eval-virka), ei vuosien 2002–2010 aikana 
valmistuneista estimoituun määrään. 
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
TYKS:n ERVA-alueen tilanne käsikirurgian osalta on parantunut, mutta edelleenkin kysyntää on 
enemmän kuin nykyisten virkamäärien varassa pystytään tuottamaan palveluja, ja hoitotakuun 
aikarajoissa pysymisessä on ongelmia. Uusi virka on perusteilla. Arviot Satakunnan keskussairaalan 
työvoimatarpeesta vaihtelivat, eikä Vaasan alueella ole käsikirurgia.  
 
TYKS:n käsikirurgialta puuttuu koulutusoikeudet, koska ylilääkärin virkaan ei ole ollut dosentin 
pätevyyden omaavaa hakijaa. Käsikirurgian koulutusohjelma on ortopedian ja traumatologian 
professorin alainen ja siihen on ilmoittautunut kolme hakijaa. Seuraavan 15 vuoden aikana joka 
toinen alueen käsikirurgi siirtyy eläkeikään, joten työvoiman vajeeseen tulee vastata joko 
käynnistämällä oma koulutus tai varautumalla rekrytoimaan Helsingistä tai Tampereelta 
valmistuvia alueelle. Kokonaisuudessaan valtakunnallinen käsikirurgituotanto vaikuttaa riittävältä 
ja Käsikirurgiyhdistys seuraa erikoislääkärimäärien kehitystä aktiivisesti. 
 
 
Lastenkirurgia 
 
Webropol-kyselyyn vastasi professori Pertti Aarnio Satakunnan keskussairaala ja lisäksi 
haastateltiin ylilääkäri Timo Hurme TYKS.  
 
TYÖIKÄISET LASTENKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 53 26 (49%) 30 (57%) 17 (32%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 9 3 (33%) 5 (56%) 2 (22%) 
VSSHP 7 2 (29%) 4 (57%) 2 (29%) 
SatSHP 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 
VSHP 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
LASTENKIRURGIAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 5  1 2 - 
Satakunnan ks 1     

Vaasan ks  1*    
* ostopalveluna 
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Tarkastelualueen lastenkirurgeista yli puolet on yli 50-vuotiaita kuten koko maassa. TYKS:ssa 
lastenkirurgia kuuluu lastentautien yksikköön. Osastolla on täysiaikaisena ylilääkäri, 
osastonylilääkäri ja neljä erikoislääkäriviran haltijaa. Yksi virka on haettavana, muut virat on 
täytetty pätevillä viranhaltijoilla. Yhtä lukuun ottamatta kaikki on koulutettu Turussa. 
Koulutusvirkoja on kaksi. Satakunnan keskussairaalassa toimii yksi lastenkirurgi. Vaasan 
keskussairaalan lastenkirurgia hoidetaan ostopalveluna. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Koulutuksen sisällön katsottiin vastaavan hyvin palvelujärjestelmän tarpeisiin.  
 
Puhakan raportin perusteella ei tehty muutoksia koulutusvolyymiin. Taulukossa on esitetty 
Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tilastojen mukaan lasketut Suomessa ja Turun 
yliopistossa valmistuneiden lastenkirurgian erikoislääkäreiden määrät.  
 
VALMISTUNEET LASTENKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 7 0,8 0-2 12 
Kaikki yliopistot 25 2,8 0-5 42 

 
Turun yliopistosta on valmistunut yli neljännes Suomessa vuoden 2002 jälkeen valmistuneista 
lastenkirurgeista. Tämä on enemmän kuin nykyisen ERVA-alueen väestöpohja edellyttäisi. Neljä 
Turussa koulutetuista on omaehtoisesti hakeutunut toiselle erikoisalalle mahdollisesti myös 
virkatilanteen sanelemana.  
 
Lääkäriliiton tilastoista laskettu muuttoliike osoittaa, että kaikki 15 vuoden sisällä valmistuneet 
TYKS:n ERVA-alueen lastenkirurgit ovat valmistuneet Turun Yliopistosta ja vain yksi on 
muuttanut toiselle ERVA-alueelle. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Lastenkirurgian erikoislääkärit toimivat pääasiassa julkisella sektorilla. Valtakunnallisesti 
erikoisalalla noudatetaan työnjakoa, jossa yliopistosairaalassa tehdään alueen vaativa kirurgia (mm. 
neonataali- ja tuumorikirurgia, vaikeat tapaturmat sekä raskas ortopedia, urologia ja gastrokirurgia) 
ja valtakunnallisesti keskitettyä toimintaa ovat avosydän-, sappiatresia-, huuli-suuhalkio- ja 
transplantaatiokirurgia. Lastenkirurgiyhdistyksen kanta on, että keskussairaaloissa, joissa on 
lastenkirurgian erikoisalakohtaista toimintaa, pitäisi olla vähintään kaksi erikoislääkärin virkaa. 
 
VSSHP:ssä erikoislääkärivirkoihin on saatu päteviä hakijoita, ja palvelukysyntä ja -tarjonta ovat 
tasapainossa. Lastenkirurgian alalla on kuitenkin viime vuosina ollut havaittavissa, että 
konsultaatiot erikoissairaanhoitoon ovat lisääntyneet myös ns. yleislääkäritasoisissa kysymyksissä. 
Ylilääkäri Hurmeen mukaan myös aluesairaaloista on siirtynyt/siirtyy TYKS:aan lastenkirurgisia 
potilaita, kun ikääntynyt yleisosaajien sukupolvi on jäänyt/jää eläkkeelle. TYKS:n lastenkirurgialle 
on keskittymässä valtakunnallisestikin raskasta selkäortopediaa, johon on tulossa kaksi uutta virkaa. 
 
Satakunnan keskussairaalassa oli molempien vastaajien arvion mukaan yhden erikoislääkärin vaje. 
Tarjonta ei vastaa kysyntää. Vaasan sairaanhoitopiirissä ei ole lastenkirurgia. Ylilääkäri Hurmeen 
arvion mukaan palveluja tuottaa oululainen lastenkirurgi.  
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Yksityissektorin palvelutuotannon osuus arvioitiin enintään 10 prosentiksi. Yksityissektorilla 
lastenkirurgeja työllistävät avohoitotasoiset konsultaatiot, mutta Turussa tehdään perusleikkauksia.  
 
Lastenkirurgian osaamista terveyskeskuksissa tulisi vahvistaa koulutuksella. Tämä vähentäisi 
lähetteitä erikoissairaanhoitoon. 
 
Lastenkirurgian hoidettavana on päivystysrengas, joka toimii 30 minuutin varallaoloajan mukaan. 
Kahden uuden viran jälkeen renkaan laajuus on riittävä, tosin lastenkirurgian monipuolisuuden takia 
osaamisalueissa on ajoittain puutteita. Aluesairaaloista lähetetään suurin osa päivystystapauksista 
TYKS:aan ja Satakunnan sairaanhoitopiiristä vaativimmat päivystystapaukset. Ylilääkäri Hurme 
näkee tärkeänä lastenkirurgian osaamisen lisäämisen ortopedian erikoislääkärikoulutuksessa, sillä 
varsinkin keskussairaaloiden ortopedisissä päivystysrenkaissa tulisi olla riittävästi myös lasten 
kasvavan elimistön erityispiirteisiin liittyvää osaamista, mm. traumatologiassa. Lastenkirurgian 
koulutusjärjestelyjä ortopedeille onkin suunnitteilla TYKS:ssa. Vastaava koulutus lastenklinikassa 
saattaisi olla hyödyksi myös urologeille ja gastrokirurgeille. 
 
TULEVAISUUS 
 
Palvelutarjonnan rakenteen ja kysynnän arvioitiin säilyvän suurin piirtein ennallaan, mutta 
aluesairaaloitten lastenkirurgia tulee kokonaisuudessaan siirtymään TYKS:aan viimeistenkin 
yleisosaajien jäädessä eläkkeelle. 
 
Sisällöllisesti TYKS:n lastenkirurgian toiminnassa pienten keskosten tarvitsemat toimenpiteet 
lisääntyvät. Näillä on oma lastenkirurginen profiilinsa, ja ovat myös erittäin vaativia 
anestesiologisesti. Neonatologisen kirurgian (esofagusatresia, rakkoekstrofia, Hirschsprung, ductus, 
nekrotisoiva enterokoliitti, jne.) osaaminen tulee kasvamaan. Lisäksi tulevaisuudessa nähtäneen yhä 
enenevä spesialisoituminen erikoisaloittain, jolloin tarvitaan erityisosaajia esim. lastenortopedian, 
urologian, vatsaelin-, plastiikka- ja neurokirurgian alalle. Kokonaistarpeeksi vuoteen 2025 
mennessä Hurme arvioi 2/3 lisäyksen nykytilanteeseen verrattuna (mukana kaksi suunniteltua 
selkäortopedin virkaa). Satakunnan Sairaanhoitopiiriin tarvitaan toinen lastenkirurgi. Vaasan 
virkatarve riippuu toiminnan järjestelyistä. Täysiaikaista työtä ei ehkä riitä kahdelle 
erikoislääkärille. 
 
Vuoteen 2025 mennessä eläkeiän saavuttaa noin 60 % alueen erikoislääkäreistä. Jos koulutus jatkuu 
ennallaan, valmistuvia olisi 80 % enemmän kuin eläkkeelle jääviä. Tämä on enemmän kuin arvioitu 
lisätarve. Koko maassa 15 vuoden kuluessa valmistuvia on 23 % enemmän kuin eläkkeelle jääviä. 
 
LASTENKIRURGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos (%) Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 9 5 12 +7 (+78%) 167% 

Suomi 53 30 42 +12 (+23%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Lastenkirurgian tilanne TYKS:n ERVA-alueella on VSSHP:ssä tasapainossa, mutta Satakunnan 
sairaanhoitopiirissä tarvittaisiin toinen erikoislääkäri. Vaasan sairaanhoitopiirissä ostetaan 
lastenkirurgiset palvelut. 
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Tuleva lääkäritarve on arvioitu kasvavaksi TYKS:ssa potilaitten keskittymisen, neonatologisen 
kirurgian lisääntymisen ja erikoisalan sisäisen eriytymisen myötä. Perusterveydenhuollon tai 
yksityissektorin roolin ei arvioida muuttuvan. 
 
Turun yliopiston ennustettu koulutusmäärä vastaa ERVA-alueen erikoislääkäritarpeeseen, jopa niin, 
että tuotantoa on enemmän kuin tarvetta. TY on ollut valtakunnallisesti nettokouluttaja tähänkin 
saakka. Osalla lastenkirurgian erikoislääkäreistä on myös joku muu kirurgian erikoisalatutkinto, 
mistä saattaa olla hyötyä keskussairaaloiden tarpeisiin nähden. Lastenkirurgian osaamisen 
vahvistaminen keskussairaaloiden kirurgipäivystysrenkaissa, etenkin traumatologian osalta, tulisi 
ratkaista koulutusjärjestelyin. 
 
 
Neurokirurgia 
 
Neurokirurgian osalta ylilääkärikyselyyn vastasi TYKS:n ylilääkäri Esa Kotilainen. Selvityksen 
piirissä olevalla alueella ei ole muita neurokirurgisia yksiköitä. 
 
TYÖIKÄISET NEUROKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.12011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 65 11 (17%) 25 (38%) 36 (55%) 

VSSHP+ SatSHP+VSHP 8 4 (50%) 2 (25%) 4 (50%) 
VSSHP 8 4 (50%) 2 (25%) 4 (50%) 
SatSHP 0 - - - 
VSHP 0 - - - 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT NEUROKIRURGIAN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
osa-aik. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 6 - 3 1 - - 
 
Kaikki hoidetut virat on täytetty pätevillä viranhaltijoilla ja avoinna olleisiin virkoihinkin on ollut 
päteviä hakijoita. Yksikössä on kuitenkin aivan hiljattain tapahtunut suurehkoja 
henkilöstömuutoksia, joiden seurauksena osa erikoislääkärin viroista on hoitamatta. 
Neurokirurgiaan erikoistuvia lääkäreitä TYKS:ssa on tällä hetkellä kolme. Kaikki VSSHP:n 
alueella asuvat neurokirurgian erikoislääkärit eivät työskentele sairaanhoitopiirin palveluksessa 
eivätkä ensisijaisesti neurokirurgian erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävissä tehtävissä. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Kotilainen arvioi koulutuksen vastaavan tyydyttävästi sairaaloiden tarpeisiin. Mitään erityisiä 
ongelma-alueita hän ei ole todennut. 
 
 
VALMISTUNEET NEUROKIRURGIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 5 0,6 0-2 8 
Kaikki yliopistot 31 3,4 2-7 51 
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Kaikki viisi vuoden 1994 jälkeen TY:sta valmistunutta neurokirurgia ovat jääneet VSSHP:n 
alueelle. Lisäksi VSSHP:n alueelle on muuttanut yksi Helsingistä ja yksi Tampereelta vuoden 1994 
jälkeen valmistunut neurokirurgi. Alue on siis saanut neurokirurgian erikoislääkärien muuttovoittoa. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Neurokirurgista toimintaa on selvityksen piirissä olevalla alueella ainoastaan TYKS:ssa, mikä on 
ylilääkäri Kotilaisen mukaan oikein. Perusterveydenhuollossa tai yksityissektorilla ei ole 
neurokirurgista toimintaa. Neurokirurgin virkoja hän katsoo TYKS:ssa olevan liian vähän edes 
päivystyksen hoitamiseksi nykymuotoisena. Ylilääkärin mukaan julkisen sektorin kysyntä ja 
tarjonta eivät ole tasapainossa, esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana kroonisten 
subduraalihematoomien leikkausmäärät ovat kaksinkertaistuneet. Alueella vallitsee 2–3 
neurokirurgin vaje johtuen liian kapeasta virkapohjasta (tarve vastaa 8 erikoislääkärin virkaa) ja 
kokeneiden erikoislääkäreiden puutteesta. Mikäli Vaasan sairaanhoitopiiri liitetään TYKS:n ERVA-
alueeseen katsoo Kotilainen vajeen olevan tasolla 3–4 erikoislääkäriä. 
 
TULEVAISUUS 
 
Neurokirurgian kysyntä kasvaa ainakin lähivuosina väestön ikärakenteesta sekä väestön 
terveyskäyttäytymisestä johtuen. Terveydenhuollon resursseista johtuen yhä useampi vanhus 
hoidetaan kotioloissa. Hoidetaan yhä vaikeampia sairauksia ja yhä iäkkäämpiä potilaita. Toisaalta 
vanhusten traumat lisääntyvät. Neurokirurgisen toiminnan tulee Kotilaisen mukaan jatkossakin 
säilyä yliopistosairaaloiden yksinoikeutena. Vuonna 2013 toimintansa samoissa tiloissa aloittava 
TYKS:n yhteispäivystys tullee myös lisäämään konsultaatioiden määrää. Vuoden 2025 
erikoislääkäritarpeeksi Kotilainen arvioi 130 % nykytilanteeseen nähden. 
 
NEUROKIRURGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 8 2 8 +6 (+75%) 130% 

Suomi 65 25 51 +26 (+40%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Erikoisalan tilanne vaikuttaa pysyneen oleellisesti ennallaan vuoden 2007 raporttiin nähden. 
Nykyisellä koulutusmäärällä pystytään hyvin paikkaamaan odotettavissa oleva neurokirurgian 
erikoislääkäreiden eläkkeelle jääminen ja lisäämään neurokirurgien määrää alueella, varsin 
voimakkaastikin. Edellä esitettyjen lukujen perusteella voidaan jopa epäillä ylikoulutuksen vaaran 
olevan olemassa, mutta luvut ovat absoluuttisesti varsin pieniä ja erikoistumispaikkoja vain yksi, 
joten toimenpiteet koulutuksen supistamiseksi eivät vaikuta välttämättömiltä. Huomioiden alan 
huomattava päivystysvelvoite ja tämänhetkiset haasteet päivystyksen järjestämisessä vaikuttaa 
koulutuksen ylläpito vähintään nykytasolla tarpeelliselta myös palvelutason ylläpitämiseksi. Alan 
erikoislääkärin vakanssien riittävyyttä nykytilanteessa tulee arvioida nopeasti huomioiden edellä 
esitetyt ongelmat sekä TYKS:n ERVA-alueen mahdollinen laajeneminen, mikä vaikuttaisi suoraan 
TYKS:ssa tehtävän neurokirurgian määrään. 
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Ortopedia ja traumatologia 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat ylilääkärit Petri Virolainen TYKS, professori Pertti Aarnio 
Satakunnan keskussairaala ja Miguel Garcia Carme Vaasan keskussairaala. Lisäksi haastateltiin 
ylilääkäri Petri Virolaista VSSHP:n tilanteesta. 
 
TYÖIKÄISET ORTOPEDIAN JA TRAUMATOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 
SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 425 50 (12%) 189 (44%) 140 (33%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 65 6 (9%) 29 (45%) 18 (28%) 
VSSHP 50 5 (10%) 22 (44%) 16 (32%) 
SatSHP 8 0 (0%) 5 (63%) 2 (25%) 
VSHP 7 1 (14%) 2 (29%) 0 (0%) 

 
ORTOPEDIAN JA TRAUMATOLOGIAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT (Ylilääkärikysely 
2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 21 +1 2  11  
Vakka-Suomi 2  1   

Paimio reumakir. 2 2    
Salon as 1  2   

Loimaan as 1  1   
ÅS  1    

Pth VSSHP 1     
Satakunnan ks 1 8 2   

PKS 1     
Rauman as sis Satks     
Vaasan ks 6 1  3 0 

 
Ortopedeistä enemmistö on alle 50-vuotiaita ja naisten osuus on pieni, noin 10 %. Satakunnan 
sairaanhoitopiirissä viisi kahdeksasta kirurgista on yli 50-vuotiaita. Väitelleiden osuus alueella on 
pienempi kuin maassa keskimäärin. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella ei ole väitelleitä ortopedejä. 
 
TYKS:ssa on ylilääkäri, professori ja 22 erikoislääkäriviran haltijaa, joista osa hoitaa sektoreittain 
nimettyjä osastonylilääkärin virkoja epäpätevänä. Muita virkoja hoitaa pätevät viranhaltijat, joista 
osa on sijaisuuksissa edellä mainitun viranhaltijavyörytyksen vuoksi. Kaksi viranhaltijoista on osa-
aikaisia, toinen heistä osa-eläkkeellä. 75 % on valmistunut Turun yliopistosta. Paimiossa toimii 
reumakirurgeja yhtensä kolmen virkapohjan verran, Vakka-Suomen sairaalassa ja aluesairaaloissa 
kussakin on ortopedi, mutta myös hoitamattomia virkapohjia. TYKS:n virkatilanne on riittävä ja 
päteviä hakijoita on ollut avoimiin virkoihin. Myös laadulliset ongelmat, esim. jalkateräkirurgian 
puute, on saatu korjattua. TYKS:ssa on lisäksi 11 erikoistuvan vaiheen virkaa. 
 
Satakunnan keskussairaalassa, mukaan lukien Rauman sairaala on yhdeksän ortopedia, joista vain 
yksi toimii täysiaikaisena. 20 % on valmistunut Turusta. Kaksi virkapohjaa on hoitamatta ja tältä 
osin on vajetta pätevästä työvoimasta. Porin kaupunginsairaalassa on yksi ortopedi.  
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Vaasan keskussairaalassa toimivista seitsemästä ortopedista yksi on osa-aikainen. Yksi on 
valmistunut Turusta. Virkatilanne ortopedian osalta on puutteellinen. Päteviä hakijoita ei ole ollut 
riittävästi. Sairaalassa on usean erikoislääkärin tarve. Sairaalassa on kolme ortopedian erikoistuvan 
lääkärin virkaa.  
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Vastaajat katsoivat koulutuksen sisällön vastaavan vaihtelevasti palvelujärjestelmän eri osa-
alueiden tarpeisiin. 
 
Puhakan raportin perusteella lisättiin TYKS:aan kaksi erikoistuvan lääkärin virkaa. 
 
VALMISTUNEET ORTOPEDIAN JA TRAUMATOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 30 3,3 2-7 50 
Kaikki yliopistot 209 23,2 14-29 348 

 
Turun yliopisto on kouluttanut 14 % kaikista Suomessa valmistuneista ortopedian ja traumatologian 
erikoislääkäreistä viimeisen 15 vuoden ajan. Tämä vastaa nykyisen ERVA-alueen väestöpohjaa.  
 
Lääkäriliiton tilastoista lasketut muuttoliikettä koskevat luvut osoittavat vuoden 1994 jälkeen 
valmistuneiden viihtyvän hyvin Turun alueella. Alueelta on muuttanut vain 5 % valmistuneista, 
yksi HYKS:n ja yksi TAYS:n ERVA-alueelle. TYKS:n ERVA-alueelle päin suuntautuva 
muuttoliike on ollut hieman runsaampaa, alueella toimivista 14 % on valmistunut muualla, 
koulutuspaikkoina ovat edustettuna kaikki Suomen yliopistot.   
 
PALVELURAKENNE 
 
Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäreiden sijoittuminen tarkastelualueella on heterogeenista. 
Erikoislääkäreitä on VSSHP:n alueella runsaasti, lukumääräisesti jopa yli tarpeen, ja 
erikoislääkäreiden sijoittumisessa yksityissektori on yliedustettuna. TYKS:n virkatilanne on 
tasapainossa, mutta aluesairaaloiden virat eivät ole kaikki täytettynä. Sekä Satakunnan että Vaasan 
sairaanhoitopiireissä olisi tarvetta useammalle ortopedille, ja etenkin Satakunnassa osa-aikaisuus on 
yleistä julkisen sektorin viroissa. 
 
Ympärivuorokautinen päivystysrengas toimii TYKS:ssa etupäivystyksenä ja lisäksi on toinen 
päivystysrengas varalla. Traumatologia hoidetaan kantasairaalassa, ”kylmä” ortopedia kirurgisessa 
sairaalassa. Kirurgisen päivystyksen eriytyminen Satakunnan ja Vaasan keskussairaaloissa 
edellyttää oman päivystysrenkaan ylläpitämistä ortopedian ja traumatologian alalla.  
 
Ortopedian ja traumatologian erikoisalaa leimaa runsas asiakaslähtöinen kysyntä, joka vaikuttaa 
yksityissektorin volyymiin. Virolaisen mukaan VSSHP:n alueella on jonkin verran myös 
hoitotakuun mukaista kysyntää enemmän kuin julkinen sektori voi tuottaa. Yksityissektorin 
volyymi on huomattava, erikoislääkäreitä toimii julkisen sektorin ulkopuolella 17. Yksityissektorin 
luonne eroaa erikoissairaanhoidon palveluista: osa on puhtaasti asiakaslähtöistä yleislääkäritasoista 
polikliinista toimintaa. Myös vakuutusyhtiön korvauspiiriin kuuluvaa erikoislääkärin työtä tehdään 
yksityissektorilla huomattavasti, 3–4 lääkärin työpanoksen verran. Kaikkiaan yksityissektori tekee 
arviolta 10 lääkärin työpanoksen verran ostopalveluna kunnista polikliinista toimintaa tai muuta 



 82 

vaihtoehtoisesti julkisen sektorin toiminnan piiriin kuuluvaa. Alueella on myös useita kirurgisia 
toimenpiteitä tekeviä yksityisiä lääkäriasemia. Yksityissektorin volyymi on arviolta 31–40 %. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä on julkisen terveydenhuollon vaje kaksi erikoislääkäriä. 
Yksityissektorin toiminta kattaa noin 31–40 % palvelutarjonnasta.   
 
Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on vaje ortopedeistä. Rekrytointi on koettu ongelmalliseksi 
maantieteellisistä ja kielitaitosyistä. Kysyntää on enemmän kuin julkisen puolen tarjontaa. 
Perusterveydenhuollossa yleislääkärin antamaa hoitoa ei koeta riittäväksi, vaan yhä useammin 
halutaan erikoislääkärin konsultaatio. Yksityissektorin toiminta kattaa 21–30 % palvelutarjonnasta.  
 
Yleisellä tasolla pätevistä koulutetuista ortopedeistä ei ole vajetta, mutta sijoittuminen 
valtakunnallisesti on epätasaista, mikä näkyy tarkastelualueen lisäksi etenkin Itä-Suomessa. 
Julkinen sektori ei ole riittävän vetovoimainen. Mukana voi myös olla sukupolvi-ilmiötä ja 
taloudellisten suhdanteiden vaikutusta. Lisäksi osaamisen eriytymisen vuoksi keskussairaaloihin tai 
aluesairaaloihin on vaikea saada niiden toimintatapoihin sopivia yleisosaajia. Tutkimustyön heikko 
arvostus on ongelma. Tutkimustyön merkitys korostuu siinäkin, että TYKS:n osastonylilääkäri-
virkoihin ei ole saatu dosentin pätevyyden omaavia viranhaltijoita. Tästä seurauksena on ollut 
sijaisuuksien vyörytys, vaikka kaikki virkapohjat ovatkin täytettynä.  
 
TULEVAISUUS 
 
Ylilääkäri Virolaisen mukaan oleellisimpia toiminnan muutoksia tulee olemaan erikoisalan sisäinen 
erityisosaamisen keskittyminen ja sisällön muutokset. Potilasvolyymin kasvu on maltillisesta, mutta 
vakavat vammat vähenevät, elämänlaatutapaturmat lisääntyvät ja korkeaa teknistä osaamista 
vaativat hoidot lisääntyvät. Tulevaisuudessa yhä isomman roolin saa geriatrinen ortopedia. 
Tarvitaan osaamista ikääntyneen potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ei vain ortopedisen 
ongelman leikkaamisesta. Ikääntyneiden leikkaustekniset haasteet, indikaation asettelun haasteet, 
optimaalisten paranemisedellytysten luominen ja kuntoutus ovat tärkeitä kehityskohteita. 
Reumakirurgiassa operatiivisen hoidon tarve vähenee. Yksi toimintatapojen muutos liittyy TULES 
toimialan yhteistyöhön geriatrian ja fysiatrian kanssa.  
 
TULES-alan vaikuttavuustutkimuksen myötä hoitoindikaatiot selkiytyvät ja rajautuvat. Julkisen 
puolen resurssien jaossa osa ”elämänlaatukirurgiasta” saattaa väistyä henkeä pelastavan tai 
toimintakykyä yllä pitävän hoidon tieltä, mikä rajoittaa ortopedian kasvupaineita. 
Päivystystoiminnan profiiliin tulee muutoksia, mutta volyymikasvu on vähäisempää kuin 
takavuosina ennustettiin. 
 
Ylilääkäri Virolaisen mukaan yhteenlaskettu virkamäärä VSSHP:n alueella riittää tulevaisuudessa 
palvelujen tuottamiseen. Päivystystoiminnan keskittymisen myötä yhden aktiivipäivystysrenkaan 
lisääminen saattaa tulla ajankohtaiseksi. Tämä ei tarvitse johtaa uusien virkapohjien perustamiseen, 
koska osa aluesairaalaviroista on täyttämättä. Satakunnan sairaanhoitopiirissä etupäivystyksen 
jakaminen toteutunee lähivuosina ja saattaa aiheuttaa uusien virkojen painetta, jos päivystysrengasta 
ei järjestä yhdessä Rauman aluesairaalan ortopedien kanssa. Julkisen sektorin ortopedien 
ikärakenne on nuorehko. Myöskään alan naisistumista Virolainen ei näe koulutustarpeeseen 
merkittävästi vaikuttavana tekijänä. Koulutusvolyymiä (11 virkaa) Virolainen pitää sopivana, mutta 
tulevien rakennemuutosten selkiinnyttyä koulutustarvetta kannattaa arvioida uudelleen. 
 
Yksityisten palvelutuottajien osuus toiminnasta ei tule kasvamaan, mahdollisesti jopa pienenee. 
Osuus tulevaisuudessa arvioitiin vaihdellen 20–30 prosenttiin. Osa pienortopediasta ja 
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polikliinisesta toiminnasta olisi mahdollista hoitaa perusterveydenhuollossa, jopa yleislääkäreiden 
toimesta. Tämä on myös työnjako- ja koulutuskysymys, sekä riippuu asiakkaiden luottamuksesta 
perusterveydenhuollon toimintaa kohtaan, kokonaisvolyymistä osuus jäisi noin 10 prosenttiin. 
 
Rakenteelliset muutokset ja poliittinen päätöksenteko heijastuvat koulutustarpeeseen. 
Aluesairaaloiden tilanne, niihin jäävän toiminnan volyymi ja luonne sekä päivystyksen 
keskittyminen TYKS:aan ja Satakunnan keskussairaalaan ovat tällaisia seikkoja. Vaasan 
sairaanhoitopiirin tulevaa ortopedian toimintaa Virolainen ei osannut arvioida. VSSHP:ssä oletus 
on, että yksityissektori tuottaa jatkossakin osan palveluista. Ortopedisen päivystysrenkaan tarve 
sekä Satakunnan että Vaasan keskussairaaloissa asettaa painetta ortopedian ja traumatologian 
virkojen lisäämiseen ja rekrytointiin olemassa oleviin täyttämättömiin virkapohjiin.  
 
Yksityissektorille siirtyneeseen sukupolveen verrattuna julkisen sektorin suosio on ehkä kasvanut 
nyt koulutusvaiheessa olevien parissa. Nuorten erikoislääkäreiden sitouttamiskeinoina ja julkisen 
sektorin mahdollisuuksina kilpailla osaajista Virolainen näkee tutkimuksen ja tieteellisen työn, 
suunnittelun ja kehitystyön korostumisen TYKS:ssa ja aluesairaaloiden erikoislääkäreiden 
toimenkuvien eriyttämisen. Myös taloudellisia houkuttimia tulisi miettiä esim. lisätyötilaisuuksia 
luomalla. Tähän ei tarvita rakenteellisia muutoksia (vrt. yksityis-HYKS).  
 
Valmistuneiden erikoislääkäreiden haluttomuus hakeutua pois yliopistosairaalapaikkakunnilta 
alueille, joilla on työvoimavajetta, tulisi ratkaista. 
 
Ennuste vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle jäävistä ja valmistuvista ortopedian erikoislääkäreistä 
on esitetty taulukossa. Mikäli koulutusmäärät eivät muut, seuraavan 15 vuoden kuluessa valmistuisi 
TY:sta 32 % enemmän erikoislääkäreitä kuin alueella asuvista siirtyisi eläkkeelle. Ylituotanto on 
enemmän kuin VSSHP:n alueen tarve, mutta vastaisi volyymiltaan Satakunnan ja Vaasan 
sairaanhoitopiirien esittämää työvoiman lisätarvetta. 
 
ORTOPEDIAN JA TRAUMATOLOGIAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025   

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos (%) Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 65 29 50 +21 (+32%) 100-190% 

Suomi 425 189 348 +159 (+37%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Ortopedian ja traumatologian erikoislääkärimäärä on Suomessa riittävä väestöpohjaan nähden. 
Erikoislääkäreiden sijoittumisessa on alueellista epätasapainoa: vajetta on Vaasan ja Satakunnan 
sairaanhoitopiireissä ja valtakunnallisesti varsinkin Itä-Suomessa.  
 
Ortopedian erikoisalalle leimaa antaa yksityissektoritoiminta, joka etenkin Turun alueella on ollut 
perinteisesti vahvaa: kolmannes VSSHP:n alueen pätevästä työvoimasta toimii pääsääntöisesti 
yksityisellä puolella. Vanhastaan VSSHP:n virkarakenne on painottunut aluesairaaloihin, ja vasta 
viimeisen 10 vuoden sisällä TYKS:n erikoislääkärimäärä on kasvanut yo-sairaalatasolle. 
Aluesairaaloiden virkapohjia on täyttämättä, koska laaja-alaisia moniosaajia ei enää tuoteta, vaan 
koulutuksessa eriydytään ortopedian sisälläkin eri sektoreille. Sairaanhoitopiirin alueella hoitotakuu 
pystytään toteuttamaan, mutta merkittävä osa periaatteessa julkisen sektorin kautta hoidettavasta 
ortopediasta tehdään ostopalveluna, vakuutuspohjaisena tai asiakkaan omaehtoisen hakeutumisen 
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vuoksi julkisen sektorin ulkopuolella. Porissa ja Vaasassa haasteena on ollut pula pätevistä 
työnhakijoista. Näissä sairaanhoitopiireissä yksityissektorin rooli on hieman pienempi kuin Turussa.  
 
Yksi lähitulevaisuudessa ratkaistava asia on päivystysjärjestelyjen muutos. Keskittäminen tulee 
vaikuttamaan VSSHP:ssä työnjakoon aluesairaaloiden ja TYKS:n välillä. Päivystyksen 
keskittyminen TYKS:aan voi nostaa esiin päivystysjärjestelmän vahvistamisen, mikä voi vaikuttaa 
työjärjestelyihin tai jopa virkatarpeeseen. Satakunnan sairaanhoitopiirissä päivystyksen 
eriyttäminen tarvitsee lisää työvoimaa. Vaasan sairaanhoitopiirin asema tulevaisuudessa 
ympärivuorokautisen päivystyksen suhteen ratkeaa valtakunnallisen päätöksenteon myötä.  
 
Koulutustarpeen ennustaminen on haastavaa. Toiminnan sisällössä on odotettavissa muutoksia, 
volyymikasvu lienee maltillista. Tärkeimpänä on degeneratiivisten sairauksien ja ikääntyvien 
potilaitten hoito, jossa tarvitaan geriatrista ja fysiatrista osaamista kiinteänä osana hoitoketjua. 
Konservatiivisten hoidot lisääntyvät. Vaativa erityisosaaminen vahvistuu julkisella sektorilla. Osa 
polikliinisesta toiminnasta, n. 10 % volyymista, olisi mahdollista siirtää perusterveydenhuollon 
kautta toteutettavaksi. Tulevaisuuden arvioissa yksityisten palvelutuottajien osuus toiminnasta ei 
kasva, mahdollisesti se jopa pienenee, osuus arvioitiin vaihdellen 20–30 prosenttiin. 
 
Suurin haaste on valmistuneiden erikoislääkärien sitouttaminen julkiselle sektorille ja hakeutuminen 
alueille, joilla on työvoimapulaa. Yliopistosairaalatasoisen akateemisen pätevöitymisen tukeminen 
alkaen erikoistumisvaiheesta voisi lisätä sitoutumista ja korjata TYKS:n sijaisuuksien ketjutusta. 
Ortopedian alalla TYKS:ssa koulutetut ovat olleet alueelle uskollisia, mutta lähes kokonainen 
sukupolvi on siirtynyt toimimaan yksityissektorilla. Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien 
ortopedit ovat pääsääntöisesti koulutettu muualla kuin TY:ssa. Toteutuneista TY:n koulutusmääristä 
laskettu ennuste vastaa koko tarkastelualueen koulutustarpeeseen. Jos ympärivuorokautinen 
päivystysrengas tarvitaan vähemmässä kuin kolmessa sairaalassa, nykyinen koulutusvolyymi uhkaa 
johtaa ylituotantoon. 
 
 
Plastiikkakirurgia 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat ylilääkäri Erkki Suominen TYKS ja professori Pertti Aarnio 
Satakunnan keskussairaala. 
 
TYÖIKÄISET PLASTIIKKAKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN 
ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 88 47 (53%) 29 (33%) 29 (33%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 8 3 (38%) 4 (50%) 3 (38%) 
VSSHP 7 3 (43%) 3 (43%) 3 (43%) 
SatSHP 1 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 
VSHP 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
PLASTIIKKAKIRURGIAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 5* 2 0,7 1 - 
Satakunnan ks  2    

Vaasan ks 0     
*osa viranhaltijoista hoitaa tehtävää 80% osuudella. 
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Tarkastelualueen plastiikkakirurgeista puolet on yli 50-vuotiaita, koko maassa vain kolmannes. 
 
TYKS:ssa on plastiikkakirurgian sektorilla ylilääkäri ja neljä erikoislääkäriviran haltijaa, yksi osa-
aikainen erikoislääkäri ja lisäksi yksi yliopistoviran haltija. Kaikki virat on tällä hetkellä täytetty 
pätevillä viranhaltijoilla. Viisi kuudesta on valmistunut Turun yliopistosta. Satakunnan 
keskussairaalassa toimii kaksi osa-aikaista plastiikkakirurgia. Vaasan keskussairaalassa ei ole 
plastiikkakirurgeja. Palvelutuotanto hoidetaan ostamalla muista sairaanhoitopiireistä. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Puhakan raportin perusteella ei tehty muutoksia koulutusvolyymiin. 
 
VALMISTUNEET PLASTIIKKAKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 5 0,6 0-3 8 
Kaikki yliopistot 51 5,7 3-10 85 

 
Turun yliopistosta on valmistunut alle 10 % Suomessa vuoden 2002 jälkeen valmistuneista 
plastiikkakirurgeista. Tämä on vähemmän kuin nykyisen ERVA-alueen väestöpohja edellyttäisi.  
 
Lääkäriliiton tilastoista laskettu muuttoliike vuoden 1994 jälkeen valmistuneiden osalta osoittaa, 
että 50 % TYKS:n ERVA-alueen plastiikkakirurgeista on valmistunut muualla, Helsingissä tai 
Oulussa. TY:sta valmistuneista yksi asuu HYKS:n ja yksi TAYS:n ERVA-alueella. Näistä ainakin 
toinen on töissä VSSHP:ssä. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Plastiikkakirurgian erikoislääkärit toimivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. VSSHP:ssä 
virkoihin on saatu päteviä hakijoita, mutta kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa. 
Plastiikkakirurgian jonot ovat yl. Suomisen mukaan ylipitkiä ja plastiikkakirurgeista, leikkaus-
resursseista ja hoitohenkilökunnasta on pulaa. Kirurgivajeeksi Suominen arvioi kaksi virkaa. 
 
Satakunnan keskussairaalassa on myös professori Aarnion mukaan yhden plastiikkakirurgin vaje. 
Vaasan sairaanhoitopiirissä ei ole plastiikkakirurgia. Ylilääkäri Suomisen vastauksen mukaan 
palvelut hankitaan Seinäjoen keskussairaalasta, jossa on kolme plastiikkakirurgia.  
 
Arviot yksityissektorin palvelutuotannon osuudesta vaihtelivat VSSHP:n 10 prosentista Satakunnan 
sairaanhoitopiirin 30 prosenttiin. Ylilääkäri Suomisen mukaan plastiikkakirurgien työtä sekä 
yksityis- että julkisella sektorilla lisää yleiskirurgien häviäminen aluesairaaloista. Pientoimenpiteitä 
tarvitsevat potilaat hakeutuvat yksityissektorille nopean hoitoon pääsyn vuoksi, ja monet heistä 
hakeutuvat plastiikkakirurgien hoitoon. 
 
Plastiikkakirurgian toiminta sairaaloissa on pääasiassa elektiivistä kirurgiaa. Plastiikkakirurgit 
hoitavat TYKS:ssa mm. syöpäkirurgiaa, vaativia rekonstruktioita ja trauman jälkeisiä korjauksia, 
mutta rintarauhasen kirurgia kuuluu ensisijassa yleiskirurgeille. Plastiikkakirurgeja tarvitaan myös 
päivystystilanteissa, mutta erikoisalalla ei ole omaa päivystysrengasta ja päivystysajan toimenpiteet 
on hoidettu hälytystyönä. Vaativat palovammat on keskitetty valtakunnallisesti.  
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TULEVAISUUS 
 
Palvelutarjonnan tulevissa arvioissa kummankin vastaajan mukaan yksityisen palvelutuotannon 
osuus kasvaisi 25–40 prosenttiin. Julkisen sektorin osuudeksi arvioitiin 60–75 % palvelutarjonnasta. 
Plastiikkakirurgian ei katsottu kuuluvan perusterveydenhuoltoon. 
 
Tarpeen vuonna 2025 arvioitiin VSSHP:ssä olevan kaksinkertainen (7 kirurgia) nykytilaan 
verrattuna, Satakunnan sairaanhoitopiirissä 33 % nykyistä suurempi. Nykyisen vajeen korjaaminen, 
hoitomuotojen kehitys ja lisääntyvä palvelukysyntä on perusteluna kasvavalle tarpeelle. Arviossa ei 
ole mukana rintarauhasen kirurgiaa. Jos se siirtyisi plastiikkakirurgien hoidettavaksi, virkojen 
lisätarve olisi kolme uutta erikoislääkäriä nykyisen viiden (yleiskirurgin) viran lisäksi. 
 
Vaasan virkatarve riippuu toiminnan järjestelyistä. Sairaanhoitopiirin väestöpohjasta arvioituna 
työtä olisi ainakin 1–2 erikoislääkärille.  
 
Vuoteen 2025 mennessä eläkeiän saavuttaa joka toinen plastiikkakirurgian erikoislääkäri 
tarkastelualueelta. Jos koulutus jatkuu ennallaan, valmistuvat korvaisivat eläkkeelle jäävät ja 
esitetty vaje pystytään korjaamaan. Koko maassa 15 vuoden kuluessa valmistuvia on yli 60 % 
enemmän kuin eläkkeelle jääviä. 
 
PLASTIIKKAKIRURGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 8 4 8 +4 (+50%) 133-200% 

Suomi 88 29 85 +56 (+64%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Plastiikkakirurgian tilanne TYKS:n ERVA-alueella on parantunut viime vuosina, mutta edelleenkin 
hoitoon odotusajat ovat pitkiä, eikä hoitotakuuta aina saavuteta. Nykyisellä ERVA-alueella on 
ylilääkärien arvion mukaan kolmen lääkärin vaje. Lisäksi Vaasan sairaanhoitopiirissä ostetaan 
palvelut toisesta sairaanhoitopiiristä.  
 
Tulevaisuuden tarve on arvioitu kasvavaksi hoitomenetelmien kehittymisen myötä ja kysynnän 
kasvaessa. Plastiikkakirurgien työmäärää mahdollisesti lisää myös yleiskirurgian erikoisalan 
toiminnan väheneminen alue- ja paikallissairaaloista. Yksityissektorin roolin arvioidaan kasvavan, 
ja osa kasvavasta kysynnästä suuntautunee sinne. 
 
Turun yliopiston ennustettu koulutusmäärä vastaa ERVA-alueen erikoislääkärivajeen korjaamiseen 
ja eläkkeelle siirtymiseen, mutta mahdollista toiminnan kasvua sillä ei pystytä kattamaan. Toisaalta 
valtakunnallinen erikoislääkärituotanto on myös erittäin runsasta. Vaikuttavuuteen perustuvan 
näytön lisääntyminen julkisen sektorin plastiikkakirurgian palvelutarjonnan kohdentamiseksi niihin 
potilasryhmiin, jotka eniten hyötyvät hoidosta, on ensiarvoisen tärkeää kasvavan asiakaslähtöisen 
tarpeen vastapainoksi. 
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Sydän- ja rintaelinkirurgia 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat ylilääkäri Kari Kuttila TYKS, professori Pertti Aarnio Satakunnan 
ks, ja ylilääkäri Kari Teittinen Vaasan ks. Lisäksi haastateltiin ylilääkäri Kuttilaa. 
 
TYÖIKÄISET SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN 
ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011)  

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 111* 11(10%) 71 (64%)* 68 (61%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 13** 0 (0%) 10 (77%)** 7 (54%) 
VSSHP 8* 0 (0%) 5 (63%)* 5 (63%) 
SatSHP 2* 0 (0%) 2 (100%)* 1 (50%) 
VSHP 3* 0 (0%) 3 (100%)* 1 (33%) 

*HUOM! Verisuonikirurgian erikoisala erkani vanhamuotoisesta thorax- ja verisuonikirurgian erikoisalasta vuonna 
2000. Verisuonikirurgina toimivat aikaisemmin valmistuneet erikoislääkärit kirjautuvat Lääkäriliiton tilastoihin 
uusimuotoisen sydän- ja rintaelinkirurgian erikoisalan alle. Tämä vääristää tilastoa kokonaismäärien ja etenkin yli 50-
vuotiaiden osalta. 
** Mukana luvuissa on viisi kokonaan tai pääasiassa verisuonikirurgina toimivaa yli 50-vuotiasta thorax- ja 
verisuonikirurgian erikoislääkärin tutkinnon suorittanutta. Näistä neljällä on LT-tutkinto.   
 
 
 
SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT (Ylilääkärikysely 
2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 6 1*  1  
Satakunnan ks  2** 1   

Vaasan ks 1 2 3   
* 20% TYKS kliininen työ, muu tehtävä TY kliininen opettaja 
**Molemmilla on vanhamuotoinen thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkärin koulutus ja he toimivat thorax- ja 
verisuonikirurgin työn ohella joko hallinnollisessa tai yliopistotehtävässä. 
 
Lääkäriliiton tilastoista ei voi määritellä yli 50-vuotiaitten sydän- ja rintaelinkirurgien tehtävissä 
toimivien erikoislääkäreiden määrää. Väitelleiden thoraxkirurgien osuus on muuhun kirurgikuntaan 
verrattuna suuri.   
 
TYKS:ssa on thoraxkirurgian sektorilla täysiaikaisena ylilääkäri, viisi erikoislääkäriviran haltijaa 
yksi kliininen opettaja. Kaikki virat on täytetty pätevillä viranhaltijoilla. Yhtä lukuun ottamatta 
kaikki ovat valmistuneet Turusta. Satakunnan keskussairaalassa kaksi vanhamuotoisen koulutuksen 
saanutta hoitavat sairaanhoitopiirin verisuoni- ja thoraxkirurgian. Yksi virka on täyttämättä pätevien 
hakijoiden puutteen vuoksi. Vaasan sairaanhoitopiirissä on yksi täysiaikainen ja kaksi osa-aikaista 
sydänkirurgia. Virkoihin ei ole ollut päteviä hakijoita.  
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Arviot koulutuksen sisällön vastaavuudesta palvelujärjestelmän tarpeisiin vaihtelivat, 
keskussairaaloissa oltiin tyytymättömämpiä koulutuksen sisältöön kuin yliopistosairaaloissa. 
 
Puhakan raportin perusteella pienennettiin koulutusvolyymia. Erikoistuvan lääkärin virka muutettiin 
erikoislääkärin viraksi. Myöhemmin perustettiin jälleen uusi erikoistuvan lääkärin virka.  
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VALMISTUNEET SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 2 0,2 0-1 3 
Kaikki yliopistot 19 2,1 0-4 32 

 
Suurimmat kouluttajat ovat olleet Helsingin ja Tampereen yliopistot. Turun yliopistosta on 
valmistunut kaksi thoraxkirurgian erikoislääkäriä. Tämä on vähemmän kuin ERVA-alueen 
väestöpohjasta laskettu osuus. Yhdestä TYKS:n koulutusvirasta arvioitu ennuste olisi viisi uutta 
erikoislääkäriä, mikä on kaksi enemmän kuin tuotoksesta laskettu. 
 
Muuttoliikkeen laskeminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska tilastotietoja ei ole sydän- ja 
rintaelinkirurgian toimenkuvan omaavien lääkäreiden liikkuvuudesta. Ylilääkäri Kuttilan mukaan 
thoraxkirurgikoulutuksen valtakunnallinen periaate on ollut, että kukin yliopistosairaala kouluttaa 
omat erikoislääkärinsä. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Sydän- ja rintaelinkirurgian erikoisala syntyi 1999 tehdyn tutkinnon uudistuksen myötä, jolloin 
thorax- ja verisuonikirurgian erikoisalan jakautui. Toiminnan piiriin kuuluu yliopistosairaaloissa ja 
Vaasan keskussairaalassa tehtävä sydänkirurgia ja thoraxkirurgia, jota tehdään myös useimmissa 
keskussairaaloissa. Sydänkirurgit toimivat julkisen sektorin tehtävissä erikoissairaanhoidossa. 
Yksityinen sydänkirurgia on käytännössä loppunut Suomesta. Ala edellyttää tiivistä yhteistyötä 
kardiologian kanssa. Lisäksi erikoisalalle kuuluu ympärivuorokautisen päivystysvalmiuden ylläpito. 
 
Yksityissektorin osuudeksi arvioitiin alle 10 % palvelutuotannosta. 
 
VSSHP:ssä kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa ja virkoihin on saatu päteviä hakijoita. Ylilääkäri 
Kuttilan mukaan sydän- ja rintaelinkirurgian toiminta on nyt tasapainossa kysynnän ja tarjonnan 
suhteen VSSHP:n ja SatSHP:n alueella.  
 
Satakunnan keskussairaalaan tarvittaisiin yksi verisuonikirurgian erikoislääkäri ennakoimaan parin 
vuoden kuluttua tulevaa eläkkeelle siirtymistä. Ongelmaksi muodostuu se, että uusimuotoisesti 
koulutuetuilla verisuonikirurgeilla ei ole riittävää osaamista hoitaa itsenäisesti thoraxkirurgisia 
potilaita keskussairaalassa, ja toisaalta keskussairaaloissa ei riitä töitä yhdelle kokoaikaiselle sydän- 
ja rintaelinkirurgille. Seurauksena keskussairaalatason päivystysosaaminen tulee rajoittumaan 
pleuradreenin laittoon ja kiireellistä hoitoa edellyttävät akuutit potilaat joudutaan kuljettamaan 
yliopistosairaalaan. 
 
Virkatilanne Vaasan keskussairaalassa on siltä osin poikkeava, että vastoin erityisvastuualueen 
päätöstä keskittää sydänkirurgia TAYS:aan, paikallisesti haluttiin jatkaa sydänkirurgiaa. Vain yksi 
täysiaikainen viranhaltija vastaa alueen sydänkirurgiasta, ja Vaasassa sydänkirurgiaa hoidetaan 
osittain ulkopuolisen sijaistyövoiman turvin. Palvelujen kysyntä ja tarjonta on näillä järjestelyillä 
tasapainossa. 
 
TULEVAISUUS 
 
Valtakunnallisesti sydänkirurgien koulutus on ollut puutteellisesti koordinoitua. Ylikoulutusta oli 
paljon 1990-luvulla, mistä seurasi koulutusvirkojen rajoittaminen 2000-luvulla. Vallalla on ollut 
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epävirallinen sopimus, että kukin piiri kouluttaa omat erikoislääkärinsä. Koko maassa ongelmaksi 
5–10 vuoden sisällä nousee vanhamuotoisten thorax- ja verisuonikirurgien jääminen eläkkeelle 
keskussairaaloista. Lisäksi Kuopiosta ja Oulusta jää eläkkeelle yhteensä kahdeksan sydänkirurgia. 
Tähän ei ole varauduttu koulutuksellisesti. Yhden sydänkirurgin koulutus itsenäisesti toimivaksi 
erikoislääkäriksi kestää noin 3 vuotta vielä valmistumisen jälkeen. Valtakunnan tasolla 
odotettavissa on ainakin tilapäisesti kokeneiden sydänkirurgien vajetta lähivuosina. 
 
VSSHP:n osalta tiedossa oleva eläkeiän saavuttaminen ja toteutettu/suunniteltu koulutusmäärä (yksi 
uusi erikoislääkäri / 3–4 vuotta) ovat tasapainossa vuoteen 2025 saakka. Nykyisessä TYKS:n 
koulutusvolyymissä ei ole huomioitu ERVA-alueen keskussairaalapiirien tarvetta ja Satakunnan 
sairaanhoitopiirissä työvoiman tarve akutisoituu parissa vuodessa eläkkeelle jäämisten myötä. 
 
Teittisen mukaan Vaasassa olisi tulevaisuudessa aivan riittävästi töitä kahdelle rintaelinkirurgille 
edellyttäen, että sydänkirurgia Vaasassa jatkuu. Tältä pohjalta olisi helpompi rekrytoida toinen 
vakituinen sydänkirurgi. 
 
Vaikka varsinaista hoidontarpeen kasvua väestössä ei ole näköpiirissä, mahdollinen rakennemuutos 
toiminnan järjestämisessä tulee johtamaan siihen, että SatSHP:n thoraxkirurgia ja mahdollisesti 
myös Vaasan thorax- ja sydänkirurgia siirtyvät osittain tai kokonaan TYKS:aan, jossa toiminnan 
volyymi kasvaa merkittävästi ja tarve lisäviroille olisi arviolta 1–4 kappaletta. Tämä heijastuisi 
myös koulutustarpeeseen. Mikäli Vaasassa jatkuu sydänkirurginen toiminta vuonna 2025, olisi 
siellä tarvetta kahdelle tai kolmelle täysiaikaiselle sydän- ja rintaelinkirurgille. 
 
SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP* 8* 4* 3 / 5# -1 (-13%) /   

+2 (+25%)# 
100-130% 

Suomi¤ 111¤ 71¤ 32 -39 (-35%)¤  
* Luvut perustuvat todelliseen tilanteeseen, josta on poistettu pääasiassa verisuonikirurgiaa tekevät vanhamuotoisen 
thorax- ja verisuonikirurgian  tutkinnon tehneet. 
# Nykyisestä koulutusvirasta laskettuna. 
¤ Luvut on laskettu Lääkäriliiton tilastojen perusteella uusimuotoisen sydän- ja rintaelinkirurgian tutkinnon alle 
kirjautuneista erikoislääkäritutkinnon suorittaneista. Arviota vääristää mukaan lasketut eläkkeelle jäävät 
verisuonikirurgina toimivat vanhamuotoisen thorax- ja verisuonikirurgian tutkinnon suorittaneet. 
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Nykytilanne VSSHP:ssä on palvelujen kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainossa, mutta 
erikoisalan päivystyskuormitukseen nähden nykyinen erikoislääkärien virkamäärä TYKS:ssa on 
juuri ja juuri riittävä. Päivystävän erikoisalan lääkärimäärän tulisi olla seitsemän, että 
päivystysrasitetta voisi pitää kohtuullisena. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä haasteena on ollut pula pätevistä työnhakijoista ja tilanne vaikeutuu 
parin vuoden kuluttua eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Vaasan sairaanhoitopiirin erityispiirre on, että 
siellä on oma sydänkirurginen yksikkö, jota hoidetaan vajaasti täytetyillä viroilla.  
 
Ongelmaksi 5–10 vuoden sisällä nousee vanhamuotoisten thorax- ja verisuonikirurgien jääminen 
eläkkeelle keskussairaaloista ja sydänkirurgien eläkkeelle jääminen yliopistosairaaloista. 
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Lähivuosina valtakunnallisesti odotettavissa on ainakin tilapäisesti kokeneiden sydänkirurgien 
vajetta ja keskussairaaloiden thoraxkirurgian vähenemistä tai siirtymistä yliopistosairaaloihin. 
 
Täysiaikaista työtä ei käytännössä riitä edes yhdelle sydän- ja rintaelinkirurgian erikoislääkärille 
tavallisissa keskussairaalapiireissä, vaan toimenkuvaan pitäisi liittää toisen erikoisalan toimintaa tai 
muita erityisjärjestelyjä. Jos keskussairaaloissa ei olisi tulevaisuudessa thoraxkirurgeja, elektiivinen 
yleisthoraxkirurgia siirtyisi yliopistosairaaloihin. Tällöin keskussairaaloiden thoraxkirurgian 
päivystystoiminnan järjestäminen muodostuisi ongelmaksi. Tämä lisäisi työkuormaa ja aiheuttaisi 
virkapainetta yliopistosairaaloihin. Kaiken toiminnan siirtyminen Länsirannikon alueelta TYKS:aan 
vastaisi noin kolmen lääkärin työpanosta. Toisaalta Vaasan sydänkirurgian jatkuessa, siellä tarve 
olisi enimmillään kolme erikoislääkäriä. 
 
Pienen erikoisalan tulevan koulutustarpeen ennustaminen on epätarkkaa, koska jo yhden tai kahden 
henkilön siirtymät vaikuttavat työvoimatilanteeseen. Koulutusvirkojen joustava säätely on oleellista 
erikoislääkärien kysynnän ja tarpeen tasapainolle. 
 
 
Urologia 
 
Webropol-kyselyyn vastasi TYKS:sta dosentti Peter Boström ja Satakunnan keskussairaalasta 
professori Pertti Aarnio ja lisäksi Pietarsaaren sairaalasta Christian Palmberg.  
 
TYÖIKÄISET UROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011)  

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 121 22 (18%) 63 (52%) 56 (32%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 23 4 (17%) 10 (43%) 7 (30%) 
VSSHP 14 2 (14%) 8 (57%) 3 (21%) 
SatSHP 3 1 (33%) 1 (33%) 2 (67%) 
VSHP 6 1 (17%) 1 (17%) 2 (33%) 

 
UROLOGIAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 8 1  2 - 
ÅS 1     

Salon as 1     
Loimaan as 1     

Satakunnan ks  4    
Rauman sair. 1     

Vaasan ks 3 1 2,5  1,5 
Pietarsaari 1     

 
Tarkastelualueen urologeista alle puolet on yli 50-vuotiaita toisin kuin koko maassa. 
 
TYKS:ssa urologian osastolla on täysiaikaisena ylilääkäri ja seitsemän erikoislääkäriä sekä yksi 
yliopistoviran haltija. Kaikki virat on täytetty pätevillä viranhaltijoilla, virkoihin on riittänyt päteviä 
hakijoita. Kaikki on koulutettu Turussa. Koulutusvirkoja on kaksi. Sekä Salon aluesairaalan että 
Turunmaan sairaalan urologit toimivat myös kirurgian ylilääkäreinä käyttäen Boströmin arvion 
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mukaan 80 % työajasta urologiaan ja loput hallintoon. Loimaan aluesairaalan urologi jäänee 
eläkkeellä parin vuoden sisällä. Vakka-Suomen sairaala ostaa urologian palvelut yksityispuolen 
urologilta, joka tekee tätä työtä n. kaksi päivää viikossa. Satakunnan keskussairaalassa toimii neljä 
osa-aikaista urologia ja Vaasan sairaanhoitopiirissä toimii urologeja keskussairaalassa ja 
Pietarsaaren sairaalassa. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Koulutuksen sisällön vastaavuus palvelujärjestelmän tarpeisiin arvioitiin pääasiassa hyväksi. 
 
Puhakan raportin perusteella ei tiettävästi tehty muutoksia koulutusvolyymiin.  
 
VALMISTUNEET UROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 9 1 0-2 15 
Kaikki yliopistot 44 4,9 3-8 73 

 
Turun yliopistosta on valmistunut lähes neljännes Suomessa vuoden 2002 jälkeen valmistuneista 
urologeista. Tämä on enemmän kuin nykyisen ERVA-alueen väestöpohja edellyttäisi.  
 
Lääkäriliiton tilastoista laskettu muuttoliike osoittaa, että viimeisen 15 vuoden sisällä valmistuneista 
TYKS:n ERVA-alueen urologeista 21 % on valmistunut muualla kuin Turussa, ja Turun 
Yliopistosta valmistuneista 15 % on muuttanut toiselle ERVA-alueelle (TAYS). 
 
PALVELURAKENNE 
 
Urologit toimivat pääasiassa julkisella sektorilla. Erikoisalalla ei ole omaa päivystystoimintaa. 
Kaikissa piireissä julkisen sektorin palveluiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, joskin Vakka-
Suomi siis ostaa tarvitsemansa toiminnan yksityissektorilta. Yksityissektorin palvelutuotannon 
osuuden arvioitiin vaihtelevan 10–40 % välillä.  
 
TULEVAISUUS 
 
Vuonna 2025 arvioitiin julkisen sektorin tuotettavan 60–70 % erikoissairaanhoidon palveluista. 
Perusterveydenhuollon osuutta pidettiin enimmillään 20 % suuruisena, ja yksityisen 
palvelutuotannon volyymiksi arvioitiin 20–30 %.  
 
Volyymin kasvun arvio oli kaikkien vastaajien mielestä 25 % nykyisestä. Perusteluna väestön 
ikärakenteen muutos ja hoitojen keskittyminen.  
 
Vuoteen 2025 mennessä eläkeiän saavuttaa noin 43 % alueen erikoislääkäreistä. Jos koulutus jatkuu 
ennallaan, valmistuvia olisi 22 % enemmän kuin eläkkeelle jääviä. Tämä on sama kuin arvioitu 
lisätarve. Koko maassa 15 vuoden kuluessa valmistuvia on 8 % enemmän kuin eläkkeelle jääviä. 
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UROLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 
Alue Nykyinen 

el-määrä 
Eläkeiässä 

2025 
mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 23 10 15 +5 (+22%) 125% 

Suomi 121 63 73 +10 (+8%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Urologian tilanne TYKS:n ERVA-alueella ja Vaasassa on tasapainossa, vaikka kaikki virkapohjat 
eivät ole 100 % käytössä. Tulevan urologitarpeen on arvioitu kasvavan hieman ilmeisesti väestön 
ikääntymisen myötä. Perusterveydenhuollon tai yksityissektorin roolin ei arvioida merkittävästi 
muuttuvan. Turun yliopiston ennustettu koulutusmäärä vastaa alueen erikoislääkäritarpeeseen. 
 
 
Verisuonikirurgia 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat ylilääkäri Harri Hakovirta TYKS, professori Pertti Aarnio 
Satakunnan keskussairaala, ja ylilääkäri Michael Luther Vaasan keskussairaala. Lisäksi haastateltiin 
ylilääkäri Hakovirtaa. 
 
TYÖIKÄISET VERISUONIKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011)  

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 32* 11 (34%) 1 (3%)* 13 (41%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
VSSHP 2* 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
SatSHP 0* 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
VSHP 1* 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

*Verisuonikirurgian erikoisala erkani vanhamuotoisesta thorax- ja verisuonikirurgian erikoisalasta vuonna 1999. 
Verisuonikirurgina toimivat aikaisemmin valmistuneet erikoislääkärit kirjautuvat Lääkäriliiton tilastoihin 
uusimuotoisen sydän- ja rintaelinkirurgian erikoisalan alle. Tämä vääristää tilastoa kokonaismäärien ja etenkin yli 50-
vuotiaiden osalta. 
 
VERISUONIKIRURGIAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 3* 1* 50% 3 - 
Pth VSSHP (1)     

Satakunnan ks  2** 1   
Vaasan ks 2***     

* Kahdella neljästä TYKS:ssa toimivasta on vanhamuotoinen thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkärin koulutus. 
**Molemmilla on vanhamuotoinen thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkärin koulutus, he tekevät myös 
thoraxkirurgiaa ja toimivat verisuonikirurgin työn ohella joko hallinnollisessa tai yliopistotehtävässä. 
*** Toisella on vanhamuotoinen thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkärin koulutus. 
 
TYKS:ssa on verisuonikirurgian sektorilla täysiaikaisena ylilääkäri ja kaksi erikoislääkäriviran 
haltijaa ja lisäksi osastonylilääkärin viran jakaa kaksi henkilöä, joista toinen toimii pääsääntöisesti 
kirurgian klinikan projektiluonteisissa tehtävissä. Kaikki virat on tällä hetkellä täytetty pätevillä 
viranhaltijoilla. Täysiaikaisissa tehtävissä toimivat ovat valmistuneet Turusta. Varsinais-Suomen 
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alueella toimii yksi yleiskirurgin + verisuonikirurgin koulutuksen saanut henkilö perusterveyden-
huollossa osittain kirurgin tehtävissä. Aluesairaaloissa ei toimi verisuonikirurgeja. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä on kaksi vanhamuotoisen thorax- ja verisuonikirurgikoulutuksen 
saanutta, jotka osallistuvat kliiniseen työhön ylilääkäri- ja professoritehtävien ohella. Toinen on 
valmistunut Turusta. Avoinna olevaan erikoislääkärin virkaan ei ole ollut päteviä hakijoita.   
 
Vaasan keskussairaalan kaksi virkaa on täytetty pätevillä viranhaltijoilla, joista toinen on 
valmistunut Turusta.   
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Arviot koulutuksen sisällön vastaavuudesta palvelujärjestelmän tarpeisiin vaihtelivat, Vaasan 
keskussairaalassa oltiin tyytymättömämpiä koulutuksen sisältöön kuin Satakunnan 
keskussairaalassa tai TYKS:ssa. 
 
Puhakan raportin perusteella ei tehty muutoksia koulutusvolyymiin. Verisuonikirurgien koulutusta 
lisättiin 2010 kolmeen virkaan kirurgian klinikan sisäisin järjestelyin.  
 
VALMISTUNEET VERISUONIKIRURGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 5* 0,6 0-1 9* 
Kaikki yliopistot 31 3,4 0-7 52 

* Turun ylisopistosta tarkistettu lukumäärä on 4 ja siitä laskettu ennuste valmistuvista on 7 erikoislääkäriä 2011-2025 
 
Suurimmat verisuonikirurgikouluttajat ovat olleet Helsingin ja Tampereen yliopistot. Turun 
yliopistosta on tilaston mukaan valmistunut viisi verisuonikirurgian erikoislääkäriä. Tämä on 
ERVA-alueen väestöpohjan edellyttämä määrä. TYKS:n koulutusvirkojen määrä on vaihdellut 1–3. 
Nyt koulutuksessa olevien valmistumisen jälkeen verisuonikirurgien määrä TYKS:n alueella 
vaikuttaa riittävältä.  
 
Muuttoliikkeen laskemiseen ei ole tilastotietoja verisuonikirurgina toimivien liikkuvuudesta. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Verisuonikirurgia itsenäistyi 2000-luvun alussa vanhamuotoisen thorax- ja verisuonikirurgian 
erikoisalan jakautumisen jälkeen. Verisuonikirurgia on alkuun kärsinyt resurssivajeesta useimmissa 
yliopistosairaaloissa, mutta toimintaedellytykset ovat parantuneet viime vuosina. Verisuonikirurgit 
toimivat pääasiassa julkisella sektorilla erikoissairaanhoidossa. Ala edellyttää tiivistä yhteistyötä 
toimenpideradiologian, kliinisen fysiologian ja monien kliinisten erikoisalojen kanssa. Lisäksi 
erikoisalalle kuuluu ympärivuorokautinen päivystys yliopistosairaaloissa.   
 
Yksityissektorin osuudeksi arvioitiin 10–20 % palvelutuotannosta. VSSHP:ssä kysyntä ja tarjonta 
ovat tasapainossa ja virkoihin on saatu päteviä hakijoita. Myös koulutusvirat ovat täynnä. TYKS:ssa 
verisuonikirurgian sektorin tehtäviin kuuluu valtimokirurgian ja laskimokirurgian lisäksi 
iskeemisten haavojen kiireelliset revisiot ja amputaatiot.  
 
Ylilääkäri Hakovirran mukaan TYKS:ssa ongelmana on riittävien virkapohjien ja toisaalta 
erikoisosaajien puute. Verisuonikirurgialla on erikoisalakohtainen takapäivystysrengas ja sen 
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hoitamiseksi nykyinen virkamäärä on riittämätön. Yhden erikoislääkärin päivystyskerrat kuukautta 
kohti etenkin loma-aikoina ja kokonaistuntimäärä vuodessa uhkaa ylittää päivystyksestä annettujen 
suositusten rajat. Kokonaisvajeeksi Hakovirta arvioi 3–4 erikoislääkärin virkaa.  
 
Satakunnan keskussairaalan tarjonta vastaa kysyntää. Sairaalaan tarvittaisiin yksi verisuonikirurgian 
erikoislääkäri ennakoimaan parin vuoden kuluttua tulevaa eläkkeelle siirtymistä.  
 
Virkatilanne Vaasan keskussairaalassa on riittävä ja palvelujen kysyntä ja tarjonta on tasapainossa. 
 
TULEVAISUUS 
 
Palvelutarjonnan rakenteessa suurin muutos on Hakovirran mukaan laskimokirurgian uusien 
erityisosaamista vaativien tekniikoiden yleistyminen. Kehityksen myötä aluesairaaloissa tehtävät 
laskimotoimenpiteet joudutaan järjestämään keskitetysti verisuonikirurgian toimintana. 
Suunnitteilla oleva TYKS:n haavakeskus tulee myös vaikuttamaan verisuonikirurgian sektorin 
toimintaan, koska verisuonikirurginen arvio on keskeistä ongelmahaavojen hoitolinjauksissa. 
VSSHP:n erikoisalakohtaisen päivystysrenkaan asianmukainen toiminta edellyttää lisävirkoja. 
Hakovirran arvioima virkatarve vuonna 2025 on 125 % enemmän kuin nyt.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä verisuonikirurgivaje akutisoituu parissa vuodessa eläkkeelle 
jäämisten myötä. Lisätyövoiman tarve arvioitiin nykyiseen verrattuna puolitoistakertaiseksi. 
 
Vaasan sairaanhoitopiirin alueella erikoislääkäritarpeen kasvuksi arvioitiin 30 % vuoteen 2025 
mennessä väestön ikääntymisen ja väestön kasvun myötä. 
 
Verisuonikirurgian tulevassa tuotannossa julkisen sektorin osuudeksi arvioitiin 80–90 % 
palvelutarjonnasta ja yksityisen tuotannon osuudeksi 10–30 %. Perusterveydenhuoltoon sopivaa 
verisuonikirurgiaa on niukasti, enimmillään 10 % palvelutuotannosta. Nykyinen yksityisen sektorin 
volyymin arvioitiin pysyvän ennallaan tai kasvavan hiukan. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kaksi erikoislääkäriä ja Vaasan keskussairaalan toinen 
verisuonikirurgi jäävät eläkkeelle vuoteen 2025 ulottuvan tarkastelujakson alkupuolella, TYKS:n 
verisuonikirurgian viranhaltijoista kaksi on eläkeiässä jakson loppupuolella. Koko maassa 
ennustetta 15 vuoden kuluessa eläkkeelle jäävistä ei voi nykyisten tilastojen perusteella tehdä. 
Valmistuvien ennuste korvannee eläkkeelle jäävät verisuonikirurgit, mutta koulutustarvetta on syytä 
tarkastella säännöllisin välein. TYKS:ssa 1–2 koulutusviralla katetaan alueen tuleva tarve. 
 
 
VERISUONIKIRURGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP* 8* 5* 9 / 7# +4 (+50%) / 

+2 (+25%)# 
130-225% 

Suomi¤ 32¤ 1¤ 52 +51 
(+159%)¤ 

 

* Luvut perustuvat todelliseen tilanteeseen, jossa on mukana vanhamuotoisen thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri tutkinnon tehneet. 
¤ Luvut on laskettu Lääkäriliiton tilastojen perusteella vain verisuonikirurgian erikoislääkäritutkinnon suorittaneista. Arviosta puuttuvat 
verisuonikirurgina toimivat vanhamuotoisen thorax- ja verisuonikirurgian tutkinnon suorittaneet.  
# Oikeaan valmistuneiden lukumäärään perustuva ennuste valmistuvista on 7 erikoislääkäriä 2011–2025. 
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SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Verisuonikirurgian nykytilanne VSSHP:ssä on palvelujen kysynnän ja tarjonnan suhteen 
tasapainossa, mutta erikoisalan päivystyskuormitukseen ja toiminnan laajuuteen nähden nykyinen 
erikoislääkäreiden virkamäärä TYKS:ssa on alimitoitettu. Päivystävän erikoisalan lääkärimäärän 
tulisi olla seitsemän, että päivystysrasitetta voisi pitää kohtuullisena. Uudessa TYKS 2013 
organisaatiosuunnitelmassa tämä on huomioitu. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä haasteena on ollut pula pätevistä työnhakijoista ja tilanne vaikeutuu 
parin vuoden kuluttua eläkkeelle siirtymisten vuoksi.  
 
Väestön ikärakenteen muutos ja laskimokirurgian erityisosaamisen keskittyminen lisäävät tarvetta 
uusien erikoislääkäreiden kouluttamiseen ja virkojen perustamiseen vuoteen 2025 mennessä 
kaikissa sairaanhoitopiireissä. 
 
Vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle jää useampi kuin joka toinen verisuonikirurgina toimiva 
erikoislääkäri tarkastelualueelta. Nykyinen koulutusvolyymi vastannee erikoislääkäritarpeeseen 
vuoteen 2025 mennessä. Arviossa on huomioitu muiden yliopistojen (esim. TaY) suurempi 
koulutusvolyymi, joka vastannee alueen tarpeeseen Satakunnan ja Vaasan osalta. 
 
Pienen erikoisalan tulevan koulutustarpeen ennustaminen on epätarkkaa, koska jo yhden tai kahden 
henkilön siirtymät vaikuttavat työvoimatilanteeseen. Koulutusvirkojen joustava säätely on oleellista 
erikoislääkärien kysynnän ja tarpeen tasapainolle. 
 
 
Anestesiologia ja tehohoito 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat ylilääkärit professori Klaus Olkkola TYKS, Sari Sjövall Satakunnan 
keskussairaala ja Markku Virkkilä Vaasan keskussairaala, Matti Helkiö Salon aluesairaala ja Armi 
Vuori Loimaan aluesairaala. Lisäksi haastateltiin ylilääkäri Olkkolaa VSSHP:n tilanteesta. 
 
TYÖIKÄISET ANESTESIOLOGIAN JA TEHOHOIDON ERIKOISLÄÄKÄRIT 
SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 735 347 (47%) 336 (46%) 183 (25%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 116 48 (41%) 47 (41%) 37 (32%) 
VSSHP 78 30 (38%) 35 (45%) 30 (38%) 
SatSHP 19 12 (63%) 5 (26%) 5 (26%) 
VSHP 19 6 (32%) 7 (37%) 2 (11%) 
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ANESTESIOLOGIAN JA TEHOHOIDON HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT (Ylilääkärikysely 
2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
osa-aik. 

TYKS 47+3 2 - 13  
Vakka-Suomi 1 2  1  

Salon as 4   1  
Loimaan as 2  2* 1*  

ÅS 1 2    
Satakunnan ks 12+1 2  9 1 

PKS 1     
Rauma (sis. Satks)      

Vaasan ks 10 5 1 1  
Pietarsaari ?     

* käytetty EVAL-koulutusvirkana, tilastoitu myös kohtaan Eval kokoaikainen 
 
TYKS:ssa toimii lähes 50 anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäriä. Kaikki virat on tällä 
hetkellä täytetty pätevillä viranhaltijoilla, myös sijaistyövoimaa on käytetty. 90 % on valmistunut 
Turun yliopistosta. Aluesairaaloissa virat ovat osittain vajaasti täytettyjä pätevien hakijoiden 
puutteen vuoksi. Satakunnan keskussairaalan virkoihin on ollut päteviä hakijoita, mutta kolme 
viranhaltijaa on parhaillaan poissa, ja tilalle ei ole saatu erikoislääkäreitä. 60 % on suorittanut 
tutkinnon Turussa. Vaasan keskussairaalassa toimii 15 erikoislääkäriä, joista viisi osa-aikaisena. 
Yksi virka on täyttämättä pätevällä viranhaltijalla. Pietarsaaren sairaalan osalta ei ole tietoa. Vain 
10 % on valmistunut Turusta. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Anestesiologian ja tehohoidon koulutusvirkoja vähennettiin TYKS:ssa kolmella vuonna 2008 
Puhakan raportin perusteella, koska vuosina 2003–2007 havaittu valmistuneiden erikoislääkäreiden 
poismuutto tulkittiin johtuvaksi ylikoulutuksesta. Taustalla ei Olkkolan mukaan kuitenkaan ollut 
työtilaisuuksien puute oman sairaanhoitopiirin alueella, vaan useimmat valmistuneet erikoislääkärit 
muuttivat pois perhesyistä joko muualle kotimaahan tai ulkomaille, osa koulutettavista oli 
suunnitellusti tullut vain erikoistumaan TYKS:aan ja joukossa oli myös muulle erikoisalalle tai 
toisiin työtehtäviin siirtyneitä. 
 
Ylilääkäri Olkkolan mukaan Anestesian ja tehohoidon erikoislääkärikoulutuksen laatuun on 
panostettu TYKS:ssa erityisen paljon. Koulutusohjelma on ainoa auditoitu ohjelma Suomessa, ja 
koulutuksen tueksi on mm. nimetty kaksi tutor-erikoislääkäriä. TYKS:n koulutusvirkoihin 
hakeudutaan myös muualta Suomesta ja virkoihin on ollut useita hakijoita. Erikoistuvien 
koulutusvirat on täytetty ja lisäksi töissä on sijaisia. Pullonkaulana on ollut tehokoulutus, johon 
joutuu jonottamaan ja jota koulutettavat ovat hankkineet myös TYKS:n ulkopuolelta. 
Koulutusvirkojen määrä tulisi Olkkolan mukaan palauttaa aikaisempaan tasoon, sillä tulevien 
vuosien virkatarpeen, koulutettujen anestesiologien liikkuvuuden ja eläkkeelle jäämisen 
yhteisvaikutuksena ei ainakaan toistaiseksi ole näköpiirissä ylituotannon uhkaa.   
 
VALMISTUNEET ANESTESIOLOGIAN JA TEHOHOIDON ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 52 5,8* 3-9 87* 
Kaikki yliopistot 271 30,1 26-40 452 
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* Vuosien 2009 ja 2010 valmistuneiden keskiarvo oli 4, eli 1,8 henkilöä vähemmän kuin koko jaksolta arvioitu 
keskimääräinen vuosituotanto. Jos pienempi vuosituotanto jatkuisi, valmistuvien ennuste pienenisi 27:llä.    
 
Turun yliopisto on kouluttanut alle 20 % kaikista Suomessa valmistuneista anestesiologian ja 
tehohoidon erikoislääkäreistä viimeisen 15 vuoden ajan. Tämä on enemmän kuin nykyisen ERVA-
alueen väestöpohja edellyttäisi. 
 
Lääkäriliiton tilastoista lasketut muuttoliikettä koskevat luvut osoittavat vuoden 1994 jälkeen 
valmistuneiden muuttaneen pois TYKS:n ERVA-alueelta hieman keskimääräistä useammin. 
Muuttoprosentti oli 24 % ja pääasialliset kohteet HYKS:n tai TAYS:n erva-alueet. TYKS:n ERVA-
alueelle päin suuntautuva muuttoliike on ollut hieman vähäisempää, alueella toimivista 17 % on 
valmistunut muualla, eniten TaY:ssa. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Anestesiologian ja tehohoidon erikoisala on ylilääkäri Olkkolan mukaan palveluala, jonka keskeisin 
tehtävä on tuottaa puudutus- ja nukutuspalveluja operoiville erikoisaloille. Lisäksi erikoislääkäreistä 
osa kouluttautuu tehohoidon osaajiksi. Myös kivunhoito- ja ensihoitopalveluissa tarvitaan 
anestesialääkäreitä. Valtakunnallisesti anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreistä ei ole ollut 
ylituotantoa. Alaa leimaa edellä mainitun palvelutoimintoluonteen lisäksi sairaalakeskeisyys ja läpi 
ammattiuran jatkuva päivystyssidonnaisuus. Viime vuosina on ollut havaittavissa halukkuutta 
työajan vähentämiseen joko osa-aikaeläkkeinä tai nuorten perheellisten erikoislääkäreiden osa-
aikatyönä. Anestesiologien päivystyshalukkuus on yleensä säilynyt eläkeikään saakka, eikä 
ennenaikainen eläkkeelle jääminen ole ollut yleistä.  
 
VSSHP:n alueella nykytilanne on tasapainossa nukutus- ja puudutuspalvelujen tuotannon osalta. 
Virat TYKS:ssa on täytetty pätevillä viranhaltijoilla, mutta osa aluesairaaloiden erikoislääkärin 
viroista on ollut täyttämättöminä, koska niihin ei ole aina ollut päteviä erikoislääkäreitä tarjolla. 
Tämä korostui etenkin aluesairaaloista tulleissa vastauksissa. Täyttämättömiä erikoislääkärivirkoja 
on pidetty koulutuskäytössä. TYKS:ssa on myös viranhaltijoiden lisäksi varahenkilöitä ja 
sijaistyövoimaa. Piirin alueelle voisi työllistyä nykyisten virkapohjien vajaakäytön vuoksi 2–4 
erikoislääkäriä enemmän. 
 
Päivystäminen sitoo paljon anestesiologien työvoimaa. TYKS:ssa päivystysrenkaita on useita (4 
aktiivipäivystystä ja 3 vapaamuotoista). Lisäksi TYKS:n lääkärit osallistuvat aluesairaaloiden 
päivystysrenkaisiin. 
 
Ongelmallisimpana alueena Olkkola näkee TYKS:n tehohoidon. Nykyisellään tehopalvelujen 
tarjonta on aliresursoitua ja tarvittaisiin kaksi tehohoitoon kohdistettua erikoislääkärin lisävirkaa. 
Näilläkään lisäyksillä ei TYKS:n tehohoidon resursointi saavuttaisi vielä esim. TAYS:n tehohoidon 
resursointia. Lisäksi Olkkola nostaa esiin TYKS:ssa toimivan ylipainehappiyksikön, johon ei 
lääkintävahtimestarin virkaa lukuun ottamatta ole suunnattu korvamerkittyjä resursseja. Olkkolan 
näkemyksen mukaan ylipainehappihoidon markkinointia ja käyttöä voisi tehostaa valtakunnallisesti, 
jos yksikölle olisi nimetty oma erikoislääkäri. 
 
Samanlaisena valtakunnallisena mahdollisuutena Olkkola näkee hengitystukiyksikön toiminnan, 
joka nyt on vain osa-aikaisesti miehitetty. Myös tässä olisi olemassa jo osaaminen ja mahdollisuus 
valtakunnallisesti keskitettyyn yksikköön pienellä lisäpanostuksella.  
 
Anestesiologeilla on erittäin keskeinen rooli myös VSSHP:n ensihoidossa ja monialaisella 
kipupoliklinikalla. Sekä ensihoidon lääkäriyksikkö (Mediheli) että kipupoliklinikka ovat osa 
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Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikkaa. Nykyisellään sairaalan 
ulkopuolisessa ensihoidossa on 1,5 lääkärin virkaa. Jotta ensihoidon lääkäriresurssit saataisiin 
asianmukaiselle tasolle, tarvittaisiin 1,5 lisävirkaa. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä palvelutuotanto on tasapainossa ja virat on täytetty pätevillä 
haltijoilla, mutta kolme erikoislääkäriä on jatkokoulutuksessa ja sijaisuudet hoidetaan erikoistuvien 
lääkäreiden avulla. Tästä aiheutuu kolmen erikoislääkärin vaje.   
 
Vaasan keskussairaalassa kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, mutta ylilääkäri Virkkilän arvion 
mukaan olisi kuitenkin tarve kolmelle erikoislääkärille kasvaneesta osa-aikatyön halusta johtuen.  
 
Toimintaa julkisen sektorin ulkopuolella on suhteellisen vähän, vastanneiden arviot vaihtelivat 0–20 
prosentin välillä. Anestesiologian ja tehohoidon erikoisalalla julkisen ja yksityisen 
palvelutuotannon suhde riippuu leikkaavien alojen ratkaisuista, Olkkolan mukaan anestesiologit 
rekrytoituvat sinne, missä on leikkaustoimintaa.  
 
Perusterveydenhuollon rooli on marginaalinen. Kaupunginsairaaloiden leikkaustoiminnan ohella 
varsinainen terveyskeskustyö on vähäistä. 
 
TULEVAISUUS 
 
Tulevan tarpeen ennustaminen on vaikeaa. Tämä näkyi Olkkolan mukaan myös Puhakan raportin 
tulkinnassa ja siitä seuranneissa korjausliikkeissä. Olkkolan mukaan johtopäätös oli virheellinen 
eikä nykyinen supistettu koulutusvolyymi takaa osaavien anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkäreiden riittävyyttä tulevina vuosina. 
 
Uuden T-sairaalan suunnitelmissa teho- ja valvontapaikkojen määrää on lisätty huomattavasti. 
Osaavan henkilökunnan, sekä lääkäreiden että hoitajien, järjestäminen tulee olemaan iso kysymys. 
Tehohoitoon perehtyneistä anestesialääkäreistä on pulaa ja tehopäivystys, joka tähän saakka on 
toiminut anestesiologien ja sisätautilääkäreiden (lähinnä kardiologien) yhteistyönä, tullee jatkossa 
järjestettäväksi anestesiologityövoimalla. Paine virkojen perustamiseen ja erikoislääkäreiden teho-
osaamisen lisäämiseen on suuri. 
 
Tulevien vuosien päivystyksen järjestämisen muutokset eli päivystysaikaisen leikkaustoiminnan 
keskittyminen TYKS:aan ja valvonta- ja tehohoidon tarpeen kasvu tulee merkitsemään 
anestesiologian ja tehohoidon virkojen määrän kasvupainetta. Aluesairaaloiden ja TYKS:n virkojen 
suhde tulee miettiä uudelleen päivystysjärjestelyjen muutosten myötä. Olkkolan arvio vuoden 2025 
virkamäärän lisäyksestä TYKS:ssa on 20 virkaa, joista nykyisen vajeen paikkaamiseen tarvitaan 
noin viisi virkaa ja tehopäivystysrenkaan muodostamiseen 5–10 virkaa sekä tuleviin operatiivisen 
toiminnan kasvuennusteisiin vastaamaan noin viisi virkaa. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä tuleva tarve arvioitiin n. viideksi erikoislääkäriksi johtuen 
päivystyksen jakautumisesta, päiväkirurgian lisääntymisestä ja raskaan ortopedian lisääntymisestä. 
Samoin Vaasan keskussairaalaan arvioitiin tarvittavan neljä lisävirkaa. 
 
Yksityissektorin kasvuun ei ollut viitettä ennusteissa, vastaukset vaihtelivat 0–20 % välillä. 
Vastaajien mukaan päätoiminen työ yksityissektorilla ei ole riittävän monipuolista, mutta sitoo silti 
varallaolovalmiuden vuoksi huomattavasti. 
 



 99 

Perusterveydenhuollon anestesiologien määrän kasvua ei myöskään pidetty realistisena vaikka 
kivun hoidon osaamisen lisäämistä perusterveydenhuollossa pidettiinkin tärkeänä.  
 
Tulevaisuuden ennuste vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle jäävistä ja valmistuvista anestesiologian 
ja tehohoidon erikoislääkäreistä on esitetty taulukossa. Mikäli koulutusmäärät säilyisivät ennallaan 
seuraavan 15 vuoden kuluessa valmistuisi TY:sta 34 % enemmän erikoislääkäreitä kuin 
Länsirannikon alueella asuvista siirtyisi eläkkeelle jäämisen vuoksi pois työelämästä. Tuotanto on 
hieman enemmän kuin VSSHP:n alueen yhteenlaskettu tarve (vaje 4+3, lisätarve 20+5+4) 
erikoislääkäriä). Tässä ennusteessa ei näy kahden koulutusviran supistusvaikutusta, joka 
jatkuessaan aiheuttaisi noin 0,7 lääkärin verran pienemmän vuosituotannon ennusteeseen, eli 
kokonaisuudessaan 10 valmistunutta vähemmän. Tällä määrällä tuotanto 2025 mennessä puolestaan 
tulisi olemaan vähemmän kuin ennustettu lisätarve. 
 
ANESTESIOLOGIAN JA TEHOHOIDON NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025   

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos (%) Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 116 47 87* (60-65) +40 (+34%) 110-125% 

Suomi 735 336 452 +116 (+16%)  
*Vuosien 2009 ja 2010 valmistuneiden keskiarvo oli 4, eli 1,8 henkilöä vähemmän kuin koko jaksolta arvioitu 
keskimääräinen vuosituotanto. Matalammasta toteutumasta laskettu ennuste valmistuvien määrästä olisi vain 60, 
koulutusvirkojen määristä laskettu ennuste 65.  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärikoulutustarpeen ennakointi on haastavaa. Koska 
anestesiologien tarve ja sijoittuminen riippuvat suurelta osin eri operatiivisten erikoisalojen 
kehityksestä ja toiminnan järjestämisestä, anestesiologien tulevaisuuden ennuste koostu monesta 
tekijästä, joiden yhteisvaikutuksen arviointiin liittyy paljon virhelähteitä. 
 
Valtakunnallisesti anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreistä ei ole ollut ylituotantoa. Alaa 
leimaa sairaalakeskeisyys ja läpi ammattiuran jatkuva päivystyssidonnaisuus. Toimintaa julkisen 
sektorin ulkopuolella on suhteellisen vähän eikä siihen ole nykyjärjestelmässä odotettavissa suuria 
muutoksia. Halukkuus työajan vähentämiseen saattaa lisätä lääkäri- ja koulutustarvetta.  
 
Ennustamisen vaikeus näkyi myös Puhakan raportin tulkinnassa ja siitä seuranneessa 
koulutusvirkojen karsimisessa. Ylilääkäri Olkkolan mukaan vähennys perustui valmistuneiden 
erikoislääkäreiden poismuuton virheelliseen tulkintaan. Muutto oli omaehtoista eikä VSSHP:n 
virkatilanteesta johtuvaa. Olkkolan mukaan nykyinen supistettu koulutusvolyymi ei takaa 
anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreiden riittävyyttä tulevina vuosina. 
 
VSSHP:n alueella lähes kaikki virat on täytetty pätevillä viranhaltijoilla, mutta osa aluesairaaloiden 
erikoislääkärin viroista on ollut täyttämättöminä koulutuskäytössä. TYKS:ssa on myös 
viranhaltijoiden lisäksi varahenkilöitä ja sijaistyövoimaa. Pätevän työvoiman vaje on 2–4 
erikoislääkäriä. Satakunnan shp:ssä koulutetun työvoiman vaje on kolme erikoislääkäriä.  
 
Tulevaisuuden kannalta erikoislääkäritarpeeseen tulevat vaikuttamaan päivystystoiminnan volyymi 
ja resursointi, esim. päivystysrenkaiden määrä, tehohoidon ja tehostetun hoidon resursointi, 
ensihoidon palvelutarve ja eräiden erityisalueiden (ylipainehappiyksikkö ja hengitystukiyksikkö) 
toiminta. Arvio vuoden 2025 virkamäärän lisäyksestä TYKS:ssa on 20 virkaa, joista nykyisen 
vajeen paikkaamiseen tarvitaan noin viisi virkaa ja tehopäivystysrenkaan muodostamiseen 5–10 
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virkaa sekä tuleviin operatiivisen toiminnan kasvuennusteisiin vastaamaan noin viisi virkaa. 
Satakunnan keskussairaalan arvio vajeesta on kolme ja tulevasta tarpeesta viisi erikoislääkäriä. 
Vaasassa tarve 2025 mennessä olisi neljä erikoislääkäriä. 
 
Koulutusvirkojen määrän lisäämistä tulisi harkita ja virkojen kohdentaminen esimerkiksi teho-
osaston toimintaan saattaisi olla tarkoituksenmukaista. Olkkolan mukaan tulevien vuosien 
virkatarpeen, koulutettujen anestesiologien liikkuvuuden ja eläkkeelle jäämisen yhteisvaikutuksena 
ei ainakaan toistaiseksi ole näköpiirissä ylituotannon uhkaa. Koulutustilastoista laskettuna 
toteutuneen koulutusvolyymin vallitessa vuoteen 2025 mennessä olisi tuotettu anestesiologeja 
hieman yli tarpeen, mutta tilastossa ei vielä näy Puhakan raportin jälkeen tehdyn korjausliikkeen 
vaikutus. TYKS:n supistetulla koulutusvolyymillä ei oman alueen ylilääkäreiden ennustamaan 
kasvavaan anestesiologitarpeeseen pystytä kokonaan vastaamaan. Valmistuvien lääkäreiden 
työllistymisen tarkka seuranta on anestesiologian alalla oleellista koulutusmäärien säätelemiseksi.  
 
 
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 
 
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osalta webropol-kyselyyn vastasivat TYKS:n ylilääkäri Reidar 
Grénman, Satakunnan keskussairaalan ylilääkäri Kirsi Ylitalo, Vaasan keskussairaalan ylilääkäri 
Christian Fremling, Salon seudun sairaalan ylilääkäri Kaisa Erjala, Vakka-Suomen sairaalan 
ylilääkäri Tuomo Mehtälä sekä Turun kaupunginsairaalan ylilääkäri Riitta Kokkala. 
 
TYÖIKÄISET KNK-ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 
1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 332 113 (34%) 176 (53%) 117 (35%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 59 21 (36%) 27 (46%) 20 (34%) 
VSSHP 47 16 (36%) 19 (42%) 18 (40%) 
SatSHP 7 3 (43%) 6 (86%) 0 (0%) 
VSHP 7 2 (29%) 2 (29%) 2 (29%) 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT KNK-ERIKOISALAN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 12 4  6 - 
TKS 3 - - - - 

Salon as - 2 - - - 
Vakka-Suomi - 1 (0,8) - - - 
Satakunnan ks 3 3 2,2 8 (2 virkaa) - 

Vaasan ks 4 2 - - - 
 
Varsinais-Suomen piirin alueella sekä Vaasassa kaikissa täytetyissä viroissa on pätevät viranhaltijat. 
Varsinais-Suomen ja Vaasan vastauksissa todettiin hakijoita sekä erikoislääkärin että erikoistuvan 
virkoihin riittäneen. Satakunnassa ei erikoislääkärin virkoja ole pitkään aikaan ollut haettavina, 
koska hakijoita ei ole ollut tiedossa. Varsinais-Suomen alueella toimii neljä KNK-lääkäriä 
perusterveydenhuollossa ja yksi muussa kuin KNK-lääkärin pätevyyttä edellyttävässä tehtävässä, 
Vaasan alueella yksi perusterveydenhuollossa ja yksi muussa kuin KNK-lääkärin pätevyyttä 
edellyttävässä tehtävässä. 
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ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Lähes kaikki ylilääkärit katsoivat erikoislääkärikoulutuksen vastaavan sisällöltään hyvin 
palvelujärjestelmän tarpeisiin kaikilla tasoilla, joskaan kaikki eivät ottaneet kantaa 
perusterveydenhuollon ja yksityissektorin osalta. Poikkeuksina Ylitalo arvioi koulutuksen sisällön 
vastaavan huonosti sairaaloiden ja Fremling tyydyttävästi perusterveydenhuollon tarpeisiin. 
Ylitalon mukaan yliopistosairaalavaiheen olisi hoiduttava mahdollisimman nopeasti, säädetty kaksi 
vuotta ei jostain syystä riitä kenelläkään. Kun yliopistosairaalavaihe venyy, elämän muut asiat 
kiinnittävät erikoistuvan yliopistokaupunkiin. 

 
VALMISTUNEET KNK-ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 19 2,1 1-4 31* 
Kaikki yliopistot 101 11,2 9-14 168 

* mikäli KNK-koulutusohjelma pitenee 6-vuotiseksi, tulee vuoteen 2025 mennessä valmistumaan arviolta 25-26 
korvalääkäriä 
 
Vuoden 1994 jälkeen TY:sta valmistuneista 31 KNK-lääkäristä 26 on jäänyt VSSHP:n alueelle, 
yksi Vaasaan, kaksi on muuttanut HUS:n, kaksi TAYS:n ja yksi OYS:n ERVA-alueelle. 
Vastaavasti 1994 jälkeen valmistuneista KNK-lääkäreistä yksi Helsingistä, yksi Oulusta ja kaksi 
Tampereelta valmistunutta on muuttanut Satakuntaan ja yksi Oulusta ja kaksi ulkomailta 
valmistunutta Vaasaan. Näin ollen selvityksen piirissä olevan alueen 34:sta vuoden 1994 jälkeen 
valmistuneesta KNK-lääkäristä seitsemän on valmistunut muualta kuin Turusta. Selvityksen piirissä 
oleva alue kokonaisuudessaan on saanut KNK-erikoislääkärien muuttovoittoa nykyisen TYKS:n 
ERVA-alueen kärsittyä samalla aikavälillä yhden erikoislääkärin muuttotappion. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Kaikki varsinaissuomalaiset ylilääkärit arvioivat julkisen puolen kysynnän ja tarjonnan olevan piirin 
alueella tasapainossa, paitsi Grénman, jonka mukaan tarjonta ei paikallisesti Salon seudulla vastaa 
kysyntää, ja Kokkala, jonka mukaan jonotusajat tutkimuksiin ja hoitoihin ovat liian pitkät. 
Kokkalan mukaan erikoislääkäreitä kyllä on tarpeeksi mutta vakansseja ei. Grénman arvioi 
yksityissektorin osuudeksi VSSHP:n alueen KNK-palvelutuotannosta 30–40 %, Erjala 20–30 %, 
Mehtälä 10–20 % ja Kokkala 40–50 %. Yksikään ylilääkäri ei näe VSSHP:n alueella olevan pulaa 
KNK-erikoislääkäreistä. Mehtälä jopa arvioi alueella olevan 10 erikoislääkärin ylitarjontatilanteen, 
joskin erikoislääkäreitä on koulutettu paljon, koska yliopistopaikkakuntien ulkopuolisissa 
sairaaloissa (aluesairaalat/keskussairaalat) on erikoislääkäripula. Yliopistopaikkakunnalla taas 
erikoislääkäreitä on ylimäärin sekä sairaalassa että yksityispuolella. 
 
Ylitalo arvioi julkisen sektorin kysynnän ja tarjonnan olevan SatSHP:n alueella tasapainossa: 
kysyntä on lisääntynyt huimasti, mutta johdon myönteisen suhtautumisen johdosta on voitu lisätä 
erikoistuvia lääkäreitä virkapohjat reilusti ylittäen ja näin on pystytty vastaamaan kysyntään. 
Yksityissektori hoitaa 20–30 % alueen palvelutarjonnasta. Alueella on erikoislääkäripulaa, jonka 
syyt johtavat parinkymmenen vuoden taakse. Lisäksi erikoistumisjärjestelmän hitaus/jäykkyys on 
selvästi haitannut nuorien lääkäreiden paluuta alkukoulutuspaikkaan. Satakunnan erikoislääkärivaje 
on myös prof. Grénmanin tiedossa joka lisäksi arvioi sen tasolle 2–3 erikoislääkäriä tuoden esiin 
rekrytointiongelman. Ylitalon mukaan syy erikoisalan kysynnän lisääntymisen johtuu 
perusterveydenhuollon huonosta toiminnasta ja myös työterveyshuollon lisääntymisestä. Alan 
ongelmia ei hoideta aiempaan tapaan avohoidossa, vaan kaikkeen hoitoon kysytään 
erikoissairaanhoidon kantaa. 
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Fremling arvioi julkisen sektorin kysynnän ja tarjonnan olevan Vaasan alueella tasapainossa ja 
yksityissektorin tuottavan 11–20 % palvelutarjonnasta. Erikoislääkärivajetta piirin alueella on ½ 
audiologin verran. 
 
TULEVAISUUS 
 
Grénman arvioi julkisen erikoissairaanhoidon vastaavan vuonna 2025 70 % palvelutuotannosta, 
Erjala 60 %, Mehtälä 90 % ja Kokkala 50 %. Julkisen perusterveydenhuollon osuudeksi Grénman 
arvioi  10  %,  Erjala  50  %,  Mehtälä  0  %  (tällä  hetkellä  ei  tässä  sairaanhoitopiirissä  ole  viitteitä  
perusterveydenhuollossa olevien erikoislääkäripalvelujen lisäämisestä tai kehittämisestä) ja 
Kokkala 10 %. Yksityissektorin osuus tällöin on Grénmanin mukaan 30 %, Erjalan mukaan 40 %, 
Mehtälän mukaan 10 % ja Kokkalan arviossa 40 %. Grénman pitää työnjakoa vakiintuneena, Erjala 
toteaa työn julkisella sektorilla olevan usein pakkotahtista, koska potilasmäärät lääkäriä kohden 
ovat suuret. Lääkärit siirtyvät helpommin yksityiselle puolelle, jossa voi paremmin vaikuttaa omaan 
työmääräänsä, erityisesti nuoret kollegat. Vuoden 2025 erikoislääkäritarpeeksi Grénman arvioi 
tämänhetkistä erikoislääkärimäärää vastaavan määrän, Erjala 115 % (Ihmiset elävät yhä pidempään, 
kuulokojeiden tarve lisääntyy ja vanhoja kojeita uusitaan 5 vuoden välein. Väestön ikääntyessä 
myös muut sairaudet lisääntyvät. Nuorempaa väestöä kuormittavat infektiosairaudet tuskin 
myöskään vähenevät.), Mehtälä 90 % (tällä hetkellä paljon sijaiserikoislääkäreitä, koska ei vapaita 
virkoja ole) ja Kokkala 120 %. 
 
Ylitalo arvioi julkisen erikoissairaanhoidon huolehtivan 70 % SatSHP:n KNK-plavlutarpeesta 
vuonna 2025 ja yksityissektorin 30 %. Vuoden 2025 erikoislääkäritarpeeksi hän arvioi 200 % 
nykyiseen erikoislääkärimäärään nähden, koska jo nyt kysyntä on lisääntynyt huimasti ja tilanteesta 
on selvitty vain epäpätevien sijaisten avulla. Hänen mukaansa ainoa tapa jolla uusia 
erikoislääkäreitä tänne saadaan on yliopistosairaalajakson huomattava lyhentäminen, vuosi riittäisi. 
 
Fremling arvioi vuonna 2025 Vaasassa julkisen erikoissairaanhoidon vastaavan n. 70 % 
palvelutuotannosta lopun jakautuessa tasan julkiselle perusterveydenhuollolle ja yksityissektorille ja 
erikoislääkäritarpeen olevan 120 % nykytilanteeseen verrattuna. 
 
Korvalääkäriyhdistys on arvioinut vuonna 2025 Suomessa tarvittavan 340 korva-, nenä- ja 
kurkkutautien erikoislääkäriä, mikä vastaa nykyistä erikoislääkärimäärää. 
 
Lääketieteelliset tiedekunnat aikovat ilmeisesti esittää lausuntokierroksella olevaan 
erikoislääkärikoulutusasetukseen muutosta, joka pidentäisi korvatautien erikoistumisohjelma 
nykyisestä viidestä kuuteen vuoteen. Mikäli muutos toteutuu, tulee koulutusvolyymi pienenemään 
nykyisellä virkapohjalla 20%. 
 
KNK-ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 59 27 31* +4 (+7%) 90-200% 

Suomi 332 176 168 -8 (-2,4%)  
* mikäli KNK-koulutusohjelma pitenee 6-vuotiseksi, tulee vuoteen 2025 mennessä valmistumaan arviolta 25-26 
korvalääkäriä ja muutos vuoteen 2011 nähden tulee olemaan -2-3%. 
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SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tilanne ei ole oleellisesti muuttunut vuoden 2007 raportin valmistumisen jälkeen. Nykyisellä 
koulutusvolyymilla pystytään paikkaamaan eläkepoistuma sekä hieman lisäämään 
erikoislääkärimäärää. Ylilääkäreiden arviot vuonna 2025 tarvittavasta erikoislääkärimäärästä 
vaihtelevat huomattavasti. Kovin selvää kasvua varsinaisessa palveluiden kysynnässä ei tuoda esiin 
muualla kuin Satakunnan alueella. Erikoislääkäreitä on ilmeisesti tällä hetkellä lukumääräisesti 
tarpeeksi, mutta Varsinais-Suomen pienempien sairaaloiden erikoislääkärivakanssien määrässä 
vaikuttaa olevan joillain alueilla vajetta kysyntään nähden. Kuitenkin suurin haaste näyttää olevan 
erikoislääkäreiden keskittyminen Turun alueelle, mihin osittain vaikuttanevat hyvät mahdollisuudet 
työllistyä yksityissektorille. Tämä johtaa ei-yliopistollisten sairaaloiden erikoislääkärivajeeseen 
riittävästä kokonaismäärästä huolimatta. Eläköitymisen myötä tilanne odotettavasti pahenee 
erityisesti Satakunnassa; Vaasassa ikäprofiili on suotuisampi. Muutokset erikoisalan koulutuksen 
volyymiin eivät vaikuta tarpeellisilta, mutta erikoislääkäreiden rekrytointia ei-yliopistollisissa 
keskussairaaloissa tulee pystyä edistämään, mihin voitaneen osittain vaikuttaa myös koulutuksen 
järjestelyillä ja sujuvoittamisella. Mikäli erikoislääkärikoulutusohjelma pitenee kuusivuotiseksi, 
tulee harkita koulutusvirkojen lisäämistä. 
 
Naistentaudit ja synnytykset 
 
Haastateltavina TY:n professorit Seija Grenman ja Juha Mäkinen, kyselylomakevastaukset TYKS:n 
ylilääkäri Seija Grénman ja ylilääkärit Ari Ylä-Outinen, Satakunnan keskussairaala ja Merja Pohto-
Keskinen, Vaasan keskussairaala. 
 
TYÖIKÄISET NAISTENTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 639 482 350 221 (35%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 117 88 48  (41%) 40 (34%) 
VSSHP 83 62 30 ((36%) 38 (46%) 
SatSHP 19 14 8 ((42%) 1 (5.9%) 
VSHP 17 12 10 (59%) 1 (5.9%) 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT NAISTENTAUTIEN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
osa-aik. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 19 4 0 7 0 0 
Salon as - 6 (4x60% 

2x80%) 
  6 - 

Loimaan as 2   1  - 
Vakka-Suomi 2    2  

ÅS - 1 (50%)     
Satakunnan ks 7 2 2 5 0 0 

Rauman as 1 0 0 0 0 0 
Vaasan ks 6 1 (50%) 2,5 1 0 1 

 
Sekä VSSHP:ssä että Satakunnassa virkoihin on riittänyt päteviä hakijoita, Vaasassa ajoittain ei. 
Turussa kaikki virat on täytetty pätevillä viranhaltijoilla, Porissa on kahden erikoislääkärin vajaus, 
Vaasassa kahden ja puolen erikoislääkärin vajaus. Erikoistuvat lääkärit tekevät kaikissa sairaaloissa 
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täyttä työaikaa. Vaasassa toinen erikoistuvan virka on hoitamatta, muissa sairaaloissa erikoistuvan 
virat täynnä. Keskussairaaloiden ulkopuolella vain Loimaan aluesairaalassa on erikoistuvan virka, 
jossa erikoistuva vaihtuu puolen vuoden välein. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Nykyinen erikoislääkärikoulutuksen sisältö vastaa palvelujärjestelmän tarpeita kohtuullisen hyvin. 
 
VALMISTUNEET NAISTENTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 35 4 1-6 60 
Kaikki yliopistot 201 22 11-28 330 

 
Erikoistuvista suuri osa jää yliopistopaikkakunnalle. VSSHP:n alueella työskentelevistä 
naistentautien erikoislääkäreistä vain kolme on erikoistunut muualla kuin Turussa. Satakunnan 
erikoislääkäreistä 40 % on erikoistunut Turussa, mutta keskussairaalan gynekologeista vain 10%. 
Vaasan erikoislääkäreistä ei kukaan ole erikoistunut Turussa. Vuoden 1994 jälkeen TY:sta 
valmistuneista naistentautien ja synnytysten 71 erikoislääkäristä 12 (17%) on hakeutunut muiden 
sairaanhoitopiirien alueelle: 5 TAYS-piiriin, 4 HUS-piiriin, 2 KYS-piiriin ja 1 OYS-piiriin. 
 
Professori Grénmanin mukaan erikoistuvien määrä on jonkin verran liian pieni. Synnytysten määrän 
kasvusta johtuen TYKS:ssa ollaan siirtymässä kahden päivystäjän järjestelmään. Sen myötä 
erikoistuvien lääkäreiden päivystysrasite kasvaa ja päivystyskatto ylittyy, vaikka erikoislääkärit 
päivystävät molemmissa ringeissä. Koulutuskiertoon on erikoistuvien lääkäreiden vähäisen määrän 
vuoksi vaikeaa järjestää koulutusta endokrinologiassa ja riskisynnyttäjien osastolla. 
 
Naistenklinikan päivystysrasite on suuri. Erikoislääkärit hoitavat noin kolmanneksen 
etupäivystyksistä. Jos toinen päivystysrinki saadaan perustetuksi, erikoistuvat hoitavat toisen ringin 
ja erikoislääkärit toisen ringin, mikä lisää kaikkien lääkäreiden päivystysrasitetta, vaikka 
takapäivystysrinki lopetettaisiin. Yhteispäivystys ei vaikuta juurikaan naistentautien 
päivystysrasitteeseen. Erikoistuvien saannissa on vaikeuksia. Tilannetta on pyritty helpottamaan 
työaikajärjestelyillä, joka onkin parantanut klinikan mainetta. Klinikkakiertoa yritetään entisestään 
parantaa muuttamalla sitä selväpiirteisemmäksi ja pitämällä huolta siitä, että eri työpisteissä 
palvelujaksot ovat mielekkään mittaisia eivätkä vaihdu turhan usein. Keskussairaaloissa 
koulutuksen antamista vaikeuttaa pieni erikoislääkärin virkojen määrä ja niiden vajaa täyttöaste. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Alueellisen erikoissairaanhoidon raportin mukaan naistentautien resurssit ovat riittävät. Palveluiden 
kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa julkisella sektorilla VSSHP:n ja Satakunnan alueella, mutta ei 
Vaasan seudulla.  
 
Varsinais-Suomessa yksityissektori hoitaa merkittävän osan (30-40%) alueen erikoisalan 
palveluntarjonnasta ja tämä taso tullee säilymään ennallaan. Obstetriikka hoidetaan valtaosin 
julkisella sektorilla, gynekologian osuus kasvanee perusterveydenhuollossa ja yksityissektorilla. 
 
Vaasassa ja Satakunnassa yksityissektorin osuus on jonkin verran pienempi, 20 % luokkaa. 
Molemmilla paikkakunnilla erikoislääkäri vaje oli syksyllä 2011 2–3 erikoislääkäriä, mutta 
tammikuun 2012 kommenttikierrokseen mennessä vajetta ei enää Satakunnassa ollut. 
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TULEVAISUUS 
 
Erikoissairaanhoidon päivystyspotilaiden määrä pysynee ennallaan. Toiminta lisääntyy 
syöpäkirurgiassa ja endometrioosikirurgiassa. Myös seksologisten poliklinikan toiminta on tarkoitus 
saada käynnistettyä. Toisaalta mini-invasiiviset hoitomuodot gynekologiassa yleistynevät 
entisestään. Vuonna 2025 70 % naistentautien palveluista tuotetaan julkisessa erikoissairaan-
hoidossa, pth:ssa 10 % ja privaatissa loput. Vuonna 2025 erikoislääkäritarve nykyhetkeen 
verrattuna on 125 % työaikasäädösten ja päivystysten keskittymisen myötä. 
 
Turun yliopistosta on 2002–2010 valmistunut 35 naistentautien erikoislääkäriä, mikä tarkoittaa 
keskimäärin neljää erikoislääkäriä vuodessa. Tällä vuosituotoksella Turusta valmistuu vuosina 
2011–2025 60 naistentautien erikoislääkäriä. 
 
Suomen gynekologinen yhdistys on arvioinut vuonna 2025 Suomessa tarvittavan 718 naistentautien 
ja synnytysten erikoislääkäriä. Tämä tarkoittaa 114 erikoislääkärin lisäystä nykytilanteeseen nähden 
(+18%). Huomioiden valtakunnallisen erikoislääkärimäärän negatiivinen muutosennuste tarkoittaa 
tämä valtakunnallisen koulutusvolyymin selvää lisäystarvetta. Mahdollinen valtakunnallinen 
gynekologipula tarkoittaa työllistymismahdollisuuksien muuttuessa korostunutta tarvetta oman 
alueen koulutustarpeeseen vastaamiseen. 
 
NAISTENTAUTIEN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 117 48 (41%) 60 +12 (+10%) 110-125% 

Suomi 639 350 (55%) 330 -20 (-3%) 118% 
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Vuoteen 2025 mennessä laskennallisesti tutkittavana olevien sairaanhoitopiirien alueelta jää 
eläkkeelle 48 (41%) naistentautien erikoislääkäriä. Tämänhetkisellä tuotoksella piirien alueella tulee 
vuonna 2025 olemaan 129 naistentautien erikoislääkäriä, eli erikoislääkäreiden määrä pysyisi 
nykytasolla. Nykyisellä koulutusvolyymilla pystyttäneen korvaamaan eläkepoistuma ja vastaamaan 
matalimpaan kasvuarvioon. 
 
 
Silmätaudit 
 
Silmätautien osalta haastateltiin TYKS:n hallinnollinen oyl Hanna Vaahtoranta-Lehtonen. 
Webropol-kyselyyn vastasivat professori Eija Vesti, Vaasan keskussairaalan ylilääkäri Janne 
Järvenpää, Satakunnan keskussairaalan ylilääkäri Jari Rantanen sekä Maikki Niemi Turun 
kaupunginsairaalasta ja Hannele Kareranta Salon aluesairaalasta.  
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TYÖIKÄISET SILMÄTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 448 228 224 109 (24%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 82 44 46 (56%) 15 (18%) 
VSSHP 58 32 31 (53%) 11 (19%) 
SatSHP 13 8 8 (62%) 2 (15.4%) 
VSHP 11 4 7 (64%) 2 (18.2%) 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT SILMÄTAUTIEN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 2 14 1,4 11 0 
TKS 2 1 0 0 0 

Salon as 0 50% 0 0 0 
Loimaan as 0 50% 0 0 0 

Vakka-Suomi  60%  0 0 
ÅS 2,1 virkaa  0 0 0 

Satakunnan ks 4 5 0 5 0 
Vaasan ks 1 2 3 3  

 
VSSHP:n ja SatSHP:n alueella virkoihin on löytynyt päteviä hakijoita ja virat ovat periaatteessa 
täynnä. TYKS:ssa kliinistä työtä tekevistä erikoislääkäreistä vain yksi tekee täyttä työaikaa, muut 
20-80%. Virat ovat kuitenkin 100% virkoja. Kun sijaisia on vaikea saada, muodostuu osa-aikaisesta 
viranhoidosta vajausta. Turussa kaikissa viroissa on pätevä viranhaltija ja virkoihin on riittänyt 
hakijoita. TYKS:ssa erikoistuvat lääkärit tekevät täyttä työaikaa. Uusia virkoja ei TYKS:aan ole 
tullut viimeisen viiden vuoden sisällä. Vaasassa virkoihin ei kaikin ajoin ole ollut päteviä hakijoita. 
 
Yliopistosairaalassa ongelmaksi on muodostunut sijaisten saamisen vaikeus. Erikoistuvien 
lääkäreiden ongelmana on keskussairaalassa olevien koulutuspaikkojen vähyys. Yliopistosairaalan 
on jouduttu ottamaan erikoistuvia, joilla on kovin vähän erikoisalan tuntemusta. Tällöin yliopiston 
tarjoama koulutus menee erikoistuvalta osin hukkaan, kun erikoistuvat joutuvat suorittamaan 
koulutuksensa väärin päin = ensin yliopistosairaala ja vasta sitten keskussairaala. Vaasassa ei ole 
erikoistuvan virkoja, vaan erikoistuvat toimivat erikoislääkäreiden sijaisina.  
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
TYKS:ssa ongelmana on se, että mahdollisuutta pitkäaikaiseen perehdytykseen ei ole. Erikoistuvien 
toimenkuva on ollut raskas ja näin ollen silmäklinikan maine on ollut huono. Työjärjestyksiä on 
tehty mielekkäämmäksi erikoistuvien osalta. Virkakierron myötä kaikille järjestetään mahdollisuus 
kaihikirurgiaan ja ”orjatyötä” on pyritty vähentämään. Jos erikoistumisjaksosta jää huono maku, ei 
klinikkaan jäämisen halu ole kaksinen. 
  
TYKS:ssa erikoistuvat lääkärit päivystävät, yhteispäivystys saattaa keventää päivystysrasitetta. 
 
Erikoislääkärikoulutus vastaa korkeintaan tyydyttävästi sairaaloiden tarpeita ja suhteellisen hyvin 
yksityissektorin tarpeita. 
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VALMISTUNEET SILMÄTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 
Yliopisto Valmistuneet 

2002–2010 
 

Keskiarvo/vuosi 
 

Vaihteluväli 
Ennuste 

2011–2025 
TY 31 3-4 (3.5) 1-7 52 

Kaikki yliopistot 157 17 12-25 262 
 
Turun yliopistossa vuoden 1995 jälkeen erikoislääkärikoulutuksen saaneista silmälääkäreistä 24 % 
(n=11) on muuttanut pois VSSHP:n alueelta, alueelle on muuttanut kaksi muualla erikoistunutta 
silmätautien erikoislääkäriä. Muuttoliike on siis voimakkaasti ulos TYKS:n ERVA-alueelta. Näistä 
yhdestätoista erikoislääkäristä kolme on muuttanut SatSHP:n alueelle ja kaksi VSHP:n alueelle.  
 
PALVELURAKENNE 
 
Erikoislääkäreitä on, mutta he haluavat tehdä julkisella sektorilla töitä korkeintaan osa-aikaisesti. 
Yksityissektorilla ansaitsee vähemmällä työllä saman eikä työ ole niin sitovaa kuin sairaalassa, 
mikä vetää yksityissektorille. Kysyntä ja tarjonta eivät ole julkisella sektorilla tasapainossa ja osa 
potilaista joudutaan ohjaamaan yksityissektorille. Yksityissektori hoitaa 40–50 % palveluntarpeesta. 
 
Julkisen sektorin kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa VSSHP:n ja SatKS:n alueella, koska 
sairaala ei houkuttele erikoislääkäreitä riittävästi. Vaasassa kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. 
Yksityissektori hoitaa noin 50–60 % silmätautien palvelutarjonnasta. Perusterveydenhuolto ei 
juurikaan hoida eikä myöskään tule hoitamaan silmäpotilaita.  
 
TULEVAISUUS 
 
Vuoteen 2025 yksityissektorin osuus pysynee samana. Vaativat palvelut tuotetaan sairaalassa, muut 
yksityispuolella. Silmälääkäritarve kasvaa vanhusten ja diabeetikoiden määrän lisääntyessä.  
Sairaalassa tullaan tarvitsemaan lisäresursseja, koska sairauksiin, jotka on aikaisemmin luokiteltu 
hoidon ulkopuolella oleviksi, on saatavilla hoitoa. Esimerkkeinä räjähdysmäisesti lisääntyneet 
lasiaisinjektiohoidot sekä diabetespotilaat. Lakimuutosten myötä esim. glaukoomapotilaita ei enää 
voi ohjata suoraan privaattiin, vaan julkisella erikoissairaanhoidolla on velvoite tutkia ja hoitaa.  
 
Silmätaudeillakin erityisosaamisen tarve kasvaa koko ajan ja erityisesti sairaalasektorilla 
”yleisosaaja” ei vielä riitä. Silmätaudit on laitepainotteinen ala ja laitteet ovat kalliita ja näin ollen 
yksityiset silmälääkäripalvelut myöskin, mikä tullee jatkossakin ohjaamaan raskaampia ja 
vaativampia hoitoja julkiseen erikoissairaanhoitoon. Nykytilanteeseen nähden lisätarve on 10–20 
erikoislääkäriä. Kokopäivätyötä tekeviä silmälääkäreitä tarvitaan sairaalatyöhön.  
 
Turun yliopistosta on 2002–2010 valmistunut 31 silmätautien erikoislääkäriä, eli 3–4 vuodessa. 
Tällä vuosituotoksella Turusta valmistuu 2011–2025 yhteensä 31 silmätautien erikoislääkäriä.  
 
Yksityissektoria tarvitaan, koska silmien terveyden perustutkimukset eivät kuulu 
erikoissairaanhoitoon eikä perusterveydenhuolto pysty niistä huolehtimaan. Osa potilaista haluaa 
hoidattaa silmäsairautensa yksityissektorilla.  
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SILMÄTAUTIEN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 
Alue Nykyinen 

el-määrä 
Eläkeiässä 

2025 
mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 82 46 52 +6 (+7%) 110-120% 

Suomi 448 224 262 +38 (+8%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Vuoteen 2025 mennessä laskennallisesti tutkittavana olevien sairaanhoitopiirien alueelta jää 
eläkkeelle 46 (56%) silmätautien erikoislääkäriä  Poistuma on selvästi suurempi VSHP:n (64%) ja 
SatSHP:n (62%) kuin VSSHP:n alueella (53%). Tämänhetkisellä tuotoksella piirien alueella tulee 
vuonna 2025 olemaan 88 silmätautien erikoislääkäriä, mikä vastaa nykytasoa. Eläkepoistuma 
pystyttäisiin juuri ja juuri korvaamaan. Jos kaikkiin nykyisiin virkoihin saataisiin täyttä työaikaa 
tekevä viranhaltija, nykyinen virkarakenne julkisella sektorilla olisi riittävä. 
 
 
9 DIAGNOSTISET JA PALVELUALAT 
 
 
Kliininen farmakologia ja lääkehoito 
 
Kyselyyn vastasi professori Risto Huupponen. 
 
TYÖIKÄISET KLIINISEN FARMAKOLOGIAN JA LÄÄKEHOIDON ERIKOISLÄÄKÄRIT 
SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011)  

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 31 9 (29%) 13 (42%) 30 (97%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 6 2 (33%) 3 (50%) 6 (100%) 
VSSHP 6 2 (33%) 3 (50%) 6 (100%) 
SatSHP 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
VSHP 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
KLIINISEN FARMAKOLOGIAN JA LÄÄKEHOIDON HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT 
(Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El kokopäiv. El osa-aik. El hoitamatta Eval kokopäiv. Eval osa-aik. 
TYKS  2 -  3 

 
TYKS:ssa on kaksi yliopistovirassa olevaa kliinistä farmakologia ja kolme osa-aikaista 
koulutuettavaa. Virat on täytetty pätevillä haltijoilla, jotka ovat valmistuneet Turun yliopistosta. 
VSSHP:n alueella on lisäksi kaksoistutkinnon suorittaneita muilla erikoisaloilla. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Koulutuksen sisältö vastaa hyvin palvelujärjestelmän eri osa-alueiden tarpeeseen. 
 
Puhakan raportin perusteella ei tehty muutoksia koulutusvolyymiin. Turun yliopistosta on 
valmistunut alueen kokoa vastaava määrä erikoislääkäreitä.  
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VALMISTUNEET KLIINISEN FARMAKOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 3 0,33 0-1 5 
Kaikki yliopistot 14 1,6 0-4 23 

 
Muuttoliikkeen arviointi ei ole relevanttia näin pienen erikoislääkärikunnan osalta. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Palvelujärjestelmän kysynnän ja tarpeen välistä tasapainoa on vaikea arvioida. Piilevää tarvetta ei 
ole kartoitettu. Monella kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkärillä on myös muu 
kliininen spesialiteetti, jonka kautta katetaan ao. kliinisen erikoisalan jokapäiväistä 
konsultaatiotarvetta. Palvelujärjestelmässä ei ole kliinisen farmakologian virkoja vaan kaikki 
sairaanhoitopiirin alueella toimivat ovat sivuvirkaisia (yo-päävirka). Tutkimusintensiivisenä, 
pienenä ja ensisijaisesti konsultoivana sekä lääkehoitoa parantavana erikoisalana toimintaa pitää 
kehittää valtakunnallisena yhteistyöverkostona ja lisätä yhteistyötä sairaala-apteekkien kanssa. 
Yksityissektorin osuus on vähäinen, alle 10 %. 
 
TULEVAISUUS 
 
Valtakunnallinen lääkkeiden hoidollisen arvioinnin jalkautus yliopistosairaaloihin yhdessä muiden 
lääkehoidon kokonaisarviointitarpeiden kanssa tulee aiheuttamaan muutaman spesialistin 
lisätarpeen (arvioitu vaje 2 tai 3 lääkäriä).  
 
Tarve erikoislääkäreistä on 50 % nykytilannetta suurempi. Kaksoisspesialiteetin omaavien lääkärien 
lisääminen tuo nopeimmin ja kustannustehokkaimmin lisäresursseja kentälle. Päätoimisia kliinisiä 
farmakologeja tarvitaan yliopistosairaaloihin, tutkimuslaitoksiin, yliopistoihin, viranomaistahoille 
sekä teollisuuteen. Toteutuneesta koulutuksesta arvioidulla määrällä ei pystytä vastaamaan 
ylilääkärin esittämään tarpeeseen. Toisaalta parhaillaan koulutuksessa on kolme erikoistuvaa, joka 
on saman verran kuin viimeisen yhdeksän vuoden aikana valmistuneitten määrä yhteensä. 
 
KLIINISEN FARMAKOLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025  

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 6 3 5 +2 (+33%) 150% 

Suomi 31 13 23 +10 (+32%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Kliinisen farmakologian toiminta on yliopistosairaalasidonnaista. Osa toiminnoista voidaan jatkossa 
järjestää valtakunnallisesti koordinoituna verkostomallisena toimintana. Merkittävää palvelun 
tarjontaa tapahtuu myös kaksoisspesialiteetin omaavien lääkärien toimesta. Toteutuneen 
koulutusvolyymin perusteella tuotanto ei ole riittävä ennustettuun tarpeeseen nähden, mutta pienet 
lukumäärät vaikeuttavat luotettavan arvion tekemistä.  
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Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat ylilääkäri, professori Jaakko Hartiala TYKS, ylilääkäri Pekka Varjo 
Satakunnan keskussairaala, ja ylilääkäri Risto Niemi Vaasan keskussairaala. 
 
TYÖIKÄISET KLIINISEN FYSIOLOGIAN JA ISOTOOPPILÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIT 
SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 71 18 (25%) 43 (61%) 38 (54%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 19 4 (21%) 10 (56%) 11 (59%) 
VSSHP 18 4 (22%) 9 (50%) 11 (61%) 
SatSHP 1 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 
VSHP 1 0 (0%)   

 
KLIINISEN FYSIOLOGIAN JA ISOTOOPPILÄÄKETIETEEN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT 
VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El kokopäiv. El osa-aik. El hoitamatta Eval kokopäiv. 
TYKS 7 4* - 3 

Pth Turku 1    
Satakunnan ks 1  1  

Vaasan keskussair. 1  1  
* sisältää kolme osa-aikaista opetusvirkaa ja yhden PET-keskuksen johtajan viran (TY) 
 
Kliinisen fysiologian erikoislääkäreistä enemmistö on yli 50-vuotiaita ja lähes kaikki alueen 
erikoislääkärit asuvat VSSHP:n alueella. 
 
TYKS:ssa on 11 viranhaltijaa mukaan lukien PET-keskuksessa toimivat lääkärit ja kaikkia virkoja 
hoitaa pätevä viranhaltija. Kolme erikoistuvan lääkärin virkaa on myös täytetty. Osa-aikaisia 
yliopistovirkoja on neljä, näistä kaksi professuuria, yksi kliinisen opettajan ja PET-keskuksen 
johtajan virat. Yksi erikoislääkärin virka on perusterveydenhuollossa. Satakunnan keskussairaalassa 
toimii yksi kliinisen fysiologian erikoislääkäri. Yksi virka on täyttämättä, eikä päteviä hakijoita ole 
ollut riittävästi. Vaasassa on kaksi kliinisen fysiologian erikoislääkärin virkaa, joista toinen on 
hoitamatta, päteviä hakijoita ei ole ollut riittävästi. Koulutusvirkoja ei ole muualla kuin TYKS:ssa. 
Taulukossa olevien lisäksi yksi erikoislääkäri toimii THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 
tehtävissä. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Ylilääkärien arviot koulutuksen sisällön ja palvelujärjestelmän tarpeiden vastaavuudesta vaihtelivat 
paljon. Sairaaloiden osalta vastaavuutta pidettiin tyydyttävänä tai hyvänä, muiden osa-alueiden 
suhteen keskimäärin tyydyttävänä.  
 
Puhakan raportin perusteella ei tehty muutoksia koulutusvolyymiin. 
 
VALMISTUNEET KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 8 0,89 0-3 13 
Kaikki yliopistot 27 3,0 1-4 45 
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Turun yliopistosta on valmistunut lähes kolmannes Suomessa vuoden 2002 jälkeen valmistuneista 
kliinisen fysiologian erikoislääkäreistä. Tämä on enemmän kuin nykyisen ERVA-alueen 
väestöpohja edellyttäisi.  
 
Lääkäriliiton tilastoista laskettu muuttoliike vuoden 1994 jälkeen valmistuneiden osalta on niukkaa. 
TYKS:n ERVA-alueelle muuttaneiden osuus on ollut 7 % (yksi TaY:ssa valmistunut), TY:sta 
valmistuneiden poismuutto taas on ollut 13 % viimeisen 15 vuoden aikana. Poismuuttoa oli 
HYKS:n ERVA-alueelle. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkärit toimivat pääasiassa julkisen sektorin 
tehtävissä, mutta Turun alueella toimii myös kolme erikoislääkäriä yksityissektorilla. VSSHP:ssä 
kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa ja virkoihin on saatu päteviä hakijoita. Myös koulutusvirat 
ovat täynnä.  
 
Satakunnan keskussairaalan ylilääkäri Varjon mukaan sairaanhoitopiirissä tarjonta ei vastaa 
kysyntää ja tarvittaisiin toinen erikoislääkäri. Nykyisen koulutuksen puutteeksi Varjo mainitsi, että 
pakollista kliinisen fysiologian keskussairaalapalvelua ei ole. Nuoret kollegat eivät saa 
erikoistumisaikanaan välttämättä mitään kontaktia keskussairaalamaailmaan. 
 
Vaasan sairaanhoitopiirissä kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, mutta yhden erikoislääkärin virka 
on täyttämättä ja ylilääkäri Niemen mukaan työtehtäviä riittäisi vielä yhdelle lääkärille lisää. VKS:n 
kliininen fysiologia hoitaa alueen palvelut, yksikkö voisi toimia kouluttajanakin, mutta siihen ei ole 
haettu oikeuksia. Toisaalta Niemen mukaan toimintojen koordinaatio kliinisten erikoisalojen 
suuntaan on puutteellista, koska päällekkäisiä palveluja tuotetaan kliinisten alojen toimesta. 
 
TULEVAISUUS 
 
Palvelutarjonnan rakenteessa ei nähty olevan odotettavissa suurta muutosta, mutta rajapintoja 
kliinisten erikoisalojen suuntaan tulisi rationalisoida päällekkäisten toimintojen välttämiseksi. 
 
Julkisen sektorin osuudeksi arvioitiin tulevaisuudessa 80–90 % palvelutarjonnasta, ja noin 10–20 % 
yksityisen tuotannon osuudeksi. Perusterveydenhuoltoon KLF-toiminnan ei katsottu kuuluvan 
laiteinvestointien kalleuden vuoksi. Nykyinen yksityisen sektorin volyymin arvioitiin pysyvän 
ennallaan tai kasvavan hieman, jos potilaiden valinnan vapaus lisääntyy. 
 
Tarve vuonna 2025 nykytilaan verrattuna arvioitiin VSSHP:ssä 20 % suuremmaksi, lisäksi 
erikoislääkäreistä moni jää eläkkeelle lähivuosina, joten koulutettavia tarvitaan. Satakunnan 
sairaanhoitopiirissä tuleva tarve arvioitiin nykyiseen verrattuna kaksinkertaiseksi. Sen jälkeen olisi 
mahdollista hoitaa oman piirin ja perusterveydenhuollon palvelutarve.  
 
Vaasassa nykyisen virkamäärän katsottiin olevan riittämätön ja lisäksi tarvetta arvioitiin olevan 1–2 
erikoislääkärille.  Lisääntyvää  tarvetta  perusteltiin  mm.  PET  /  CT  ja  PET  /  MRI  sekä  
isotooppiteknologioiden käytön lisääntymisellä onkologiassa ja kardiologiassa.  
 
Parannusehdotuksen alan kiinnostavuuden lisäämiseksi nähtiin erikoislääkärikoulutuksen 
suunnittelu koko ERVA-alueella yhdessä yliopisto- ja keskussairaaloiden kesken. Osia 
koulutusohjelmasta voitaisiin järjestää keskussairaalassa. 
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Vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle jää joka toinen kliinisen fysiologian erikoislääkäri 
tarkastelualueelta. Jos koulutus jatkuu ennallaan, valmistuvat korvaisivat eläkkeelle jäävät. Koko 
maan tasolla 15 vuoden kuluessa eläkkeelle jääviä ja valmistuvien ennuste vastaavat toisiaan. 
 
KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 19 10 13 +3 (+16%) 120-200%* 

Suomi 71 43 45 +2 (+3%)  
*korkein arvio on Satakunnasta 
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
TYKS:n ERVA-alueen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen koulutusmäärät vastaavat 
eläkkeelle siirtymiseen ja arvioituun lisätarpeeseen. Satakunnan keskussairaalaan tarvitaan lisää 
työvoimaa, samoin Vaasan alueella haasteena on pula pätevistä työnhakijoista. Valtakunnallisesti 
olisi lisättävä koulutusta tai ainakin suunnattava sitä määrätietoisemmin keskussairaalapiireihin, 
mikäli erikoisalaa halutaan ylläpitää muualla kuin yliopistosairaaloissa. 
 
 
Kliininen kemia 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat ylilääkärit professori Ilkka Mononen TYKS, Maria Raitakari 
Satakunnan keskussairaala, ja Heikki Kaukoranta Vaasan keskussairaala. 
 
TYÖIKÄISET KLIINISEN KEMIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 79 39 (49%) 43 (54%) 62 (78%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 15 8 (53%) 7 (47%) 12 (80%) 
VSSHP 15 8 (53%) 7 (47%) 12 (80%) 
SatSHP 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
VSHP 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
KLIINISEN KEMIAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 9 2* - 2 2 
Satakunnan ks 1     

Vaasan ks  1 osa   
* kaksi yliopistoviran haltijaa 
 
TYKS:ssa toimii yhdeksän kliinisen kemian erikoislääkäriä ja kaksi yliopistoviran haltijaa. Kaikki 
virat on tällä hetkellä täytetty pätevillä viranhaltijoilla, mutta hakijoita ei aina ole ollut riittävästi. 
Osa erikoistuvien viroista on myös hoitamatta. Viranhaltijoista 80 % on valmistunut Turun 
yliopistosta. Satakunnan keskussairaalassa toimii yksi kliinisen kemian erikoislääkäri. Vaasan 
keskussairaalan kliinisen kemian laboratorion hallinnollisen ylilääkärin virkaa ei ole sidottu 
kliinisen kemian erikoisalapätevyyteen. Tällä hetkellä sitä hoitaa (laboratorioalan spesialiteetit 
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huomioiden) kliinisen mikrobiologian erikoislääkärikoulutuksen saanut henkilö osa-aikaisesti. 
Erikoistuvan lääkärin virkapohjaa ei ole. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Monosen mielestä erikoislääkärikoulutuksen sisältö vastaa hyvin palvelujärjestelmän kaikkien 
tasojen tarpeisiin. Kaukorannan mielestä nykyinen koulutus vastaa huonosti keskussairaalapiirien 
tarvetta. Lisäksi yliopistollinen koulutusvaatimus estää nuoria hakeutumasta alalle ja asettumasta 
paikkakunnalle. 
 
Puhakan raportin perusteella ei tehty muutoksia koulutusvolyymiin. 
 
VALMISTUNEET KLIINISEN KEMIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 4 0,44 0-1 7 
Kaikki yliopistot 20 2,2 0-5 33 

 
Turun yliopistosta on valmistunut viidesosa Suomessa vuoden 2002 jälkeen valmistuneista kliinisen 
kemian erikoislääkäreistä. Tämä on enemmän kuin nykyisen ERVA-alueen väestöpohja edellyttäisi.  
 
Lääkäriliiton tilastoista laskettu muuttoliike viittaavat vuoden 1994 jälkeen valmistuneiden 
poismuuttoon. TYKS:n ERVA-alueelle muuttaneiden osuus on ollut 18 %, TY:sta valmistuneiden 
poismuutto taas on ollut 31 % viimeisen 15 vuoden aikana. Sisään muuttaneet ovat valmistuneet 
Kuopion tai Helsingin yliopistoista, poismuuttoa oli HYKS:n TAYS:n ja KYS:n ERVA-alueille. 
 
 
PALVELURAKENNE 
 
Kliinisen kemian erikoislääkärit toimivat tarkastelualueella pääasiassa julkisen sektorin tehtävissä. 
VSSHP:ssä kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa ylilääkäri Monosen mukaan. Tällä hetkellä on 
kolmen erikoislääkärin vaje. 
 
Satakunnan keskussairaalan ylilääkäri Maria Raitakarin mukaan Satakunnan sairaanhoitopiirissä 
voisi olla toinenkin lääkärin vakanssi kliinisellä kemialla. Nyt on vain ylilääkärin virka. 
Perusterveydenhuollon tarpeet ovat lisääntyneet alueellistamisen myötä. 
 
Vaasan alueella kliinisen kemian erikoisalaosaamisen kysynnän ja tarjonnan ei  voi  sanoa olevan 
tasapainossa tilanteessa, jossa kliinisen kemian erikoislääkäreitä ei ole yhtään. ERVA-yhteistyön 
perusteella erikoisalan lääkäriosaamista on ollut tarjolla Laboratoriokeskuksesta 
(puhelinkonsultaatiot). VKS:ssä on 5 sairaalakemistiä, jotka vastaavat diagnostiikasta.  Johtaminen 
ja potilashoitoon/diagnostiikkaan liittyvä lääkärikonsultaatio on hoitunut osa-aikaisen muun alan 
erikoislääkärintoimesta.  Sinänsä kliinisen kemian erikoislääkärivirkapohja (1 kpl) on riittävä alan 
alueellisiin tarpeisiin, mutta siihen pitäisi saada kliinisen kemian erikoislääkäri 
 
Arviot yksityisen palvelutuotannon määrästä olivat yhtenevät ja sen arvioitiin olevan alle 10 %.  
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TULEVAISUUS 
 
Vastaajat olivat niukkasanaisia kommentoimaan tulevia näkymiä. Palvelutarjonnan rakenteessa ei 
nähty olevan odotettavissa suurta muutosta. Erikoissairaanhoidon osuudeksi arvioitiin 80–90 %, 
perusterveydenhuollon enintään 10 % ja noin 10 % yksityisenä tuotantona.  
 
Tarve vuonna 2025 nykytilaan verrattuna arvioitiin VSSHP:ssä 20 % suuremmaksi, Satakunnan 
sairaanhoitopiirissä kaksinkertaiseksi ja Vaasan sairaanhoitopiirissä nykyisen virkamäärän 
katsottiin riittävän julkisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen.  
 
Parannusehdotuksen alan kiinnostavuuden lisäämiseksi nähtiin erikoislääkärikoulutuksen 
suunnittelu koko ERVA-alueella yhdessä yo-sairaaloiden ja keskussairaaloiden kesken ottaen 
klinikoiden vastuuhenkilöt mukaan. Osia koulutusohjelmasta voitaisiin järjestää keskussairaalassa. 
 
Vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle jää joka toinen kliinisen kemian erikoislääkäri 
tarkastelualueelta. Jos koulutus jatkuu ennallaan, valmistuvat korvaisivat eläkkeelle jäävät. Koko 
maan tasolla 15 vuoden kuluessa eläkkeelle jääviä on 10 erikoislääkäriä enemmän kuin valmistuvia, 
mikä olisi 13 % vähemmän kuin eläkkeelle siirtyvien määrä. 
 
KLIINISEN KEMIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 15 7 7 0 (0%) 100-200% 

Suomi 79 43 33 -10 (-13%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Kliinisen kemian erikoisalan kysyntä ja tarjonta on tarkastelualueella tasapainossa, mutta nykyisellä 
TYKS:n ERVA-alueella tarvittaisiin virkoja lisää. Haasteena on ollut myös pula pätevistä 
työnhakijoista. Yksityissektorin rooli on marginaalinen. 
 
Nykyinen koulutusvolyymi korvaa tarkastelualueen erikoislääkärien eläkkeelle jäämisestä johtuvan 
tarpeen vuoteen 2025 saakka. Riittävä rekrytoituminen alalle on haaste. Erikoisalan kiinnostavuutta 
voisi lisätä koulutusjärjestelyin ottamalla keskussairaalat vahvemmin mukaan toteutukseen. Myös 
erikoislääkärikoulutuksen sisältöä keskussairaalatasolla tarvittavan osaamisen varmistamiseksi on 
kriittisesti arvioitava. 
 
 
Kliininen mikrobiologia 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat ylilääkäri Olli Meurman TYKS, professori Pentti Huovinen TYKS, 
ylilääkäri Raija Manninen Satakunnan keskussairaala, ja ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta Vaasan 
keskussairaala. 
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TYÖIKÄISET KLIINISEN MIKROBIOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN 
ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto, 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 80 34 (43%) 50 (63%) 69 (80%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 20 8 (40%) 10 (50%) 19 (95%) 
VSSHP 18 6 (33%) 9 (50%) 18 (100%) 
SatSHP 1 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 
VSHP 2 1 (50%) 0 (0%)  

 
KLIINISEN MIKROBIOLOGIAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El kokopäiv. El osa-aik. El hoitamatta Eval kokopäiv. 
TYKS 2  - 1 

Satakunnan ks 2    
Vaasan ks 1    

 
TYKS:ssa toimii kliinisen mikrobiologian ylilääkäri, erikoislääkäri ja erikoistuva lääkäri. Lisäksi 
yliopistovirassa on professori, joka toimii osa-aikaisesti TYKS:ssa. Kaikki virat on täytetty pätevillä 
viranhaltijoilla. Merkittävä osa palveluista tuotetaan TY:n Lääketieteellisen mikrobiologian ja 
immunologian (7 lääkäriä) sekä virusopin (3 lääkäriä) laitoksilla. THL:n Turun yksikössä on yksi 
lääkäri. Lisäksi neljä erikoislääkärikoulutuksen suorittanutta toimii hallinto- tai muissa tehtävissä 
julkisella sektorilla.  
 
Satakunnan keskussairaalassa on kaksi kliinisen mikrobiologian erikoislääkäriä. Viroissa on nyt 
pätevät haltijat, mutta aina ei ole ollut riittävästi hakijoita. Koulutusvirkoja ei ole. Vaasan 
keskussairaalassa on kliinisen mikrobiologian ylilääkäri. Erikoistuvan virkaa ei ole. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Koulutuksen sisällön katsottiin vastaavan palvelujärjestelmän tarpeita hyvin tai tyydyttävästi. 
 
Puhakan raportin perusteella ei tehty muutoksia koulutusvolyymiin. Turun yliopistosta on 
valmistunut lähes puolet kaikista Suomessa vuoden 2002 jälkeen valmistuneista kliinisen 
mikrobiologian erikoislääkäreistä. 
 
Kaukorannan mielestä nykyinen koulutus vastaa kuitenkin huonosti keskussairaalapiirien tarvetta, 
eikä koulutusviran perustamisesta ole edes keskusteltu, vaikka tuleva tarve tiedetään. Lisäksi 
ongelmaksi koettiin kokonaisnäkemyksen puuttuminen diagnostiikan ja palveluita tarvitsevien 
erikoisalojen tai perusterveydenhuollon prosesseista. Siteeraus Kaukorannan vastauksesta 
”Diagnostiikka on lähinnä - enemmän tai vähemmän taitavaa - taudinaiheuttajien tunnistamista, 
mutta esimerkiksi huonojen lähetetietojen ja puutteellisten keskusteluyhteyksien vuoksi se ei ole 
välttämättä vaikuttavaa. Epäilen, että tutkimuksia tilataan liikaa rutiininluonteisesti (ilman kliinistä 
kysymyksenasettelua) ja toisaalta osin väärin tutkimusnimikkein. Vastaukset eivät välttämättä tuota 
sellaista lisäarvoa kliinikolle (tai sairaalahygieniatoiminnalle) kuin olisi parhaimmillaan mahdollista 
saavuttaa. Ongelmana on siis diagnostiikkaerikoisalojen eriytyminen kliinisestä toiminnasta. 
Kliinisen mikrobiologian kohdalla ongelmana on myös keskussairaaloiden rajalliset 
koulutusoikeudet, vaikka juuri keskussairaaloiden laboratorioissa olisi erinomaiset mahdollisuudet 
kouluttaa mm. bakteriologiaa.” 
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VALMISTUNEET KLIINISEN MIKROBIOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 
Yliopisto Valmistuneet 

2002–2010 
 

Keskiarvo/vuosi 
 

Vaihteluväli 
Ennuste 

2011–2025 
TY 12 1,3 0-3 20* 

Kaikki yliopistot 26 2,9 1-5 45 
* Koulutusta varten on vain yksi koulutusvirka, Meurmanin mukaan ennuste valmistuvista on vain 4 huomioiden, ettei 
assistentuureissa enää ole lääkäreitä valmistumassa mikrobiologeiksi 
 
Turun yliopistosta on valmistunut lähes puolet maamme kliinisen mikrobiologian erikoislääkäreistä. 
Tämä on perustunut kouluttautumiseen Turun yliopiston assistentin viroissa samanaikaisesti 
tutkijakoulutuksen (LT) kanssa. Tilanne on kuitenkin tältä osin muuttunut. Lääkäreiden osuus 
assistenteista on laskenut voimakkaasti tutkijakoulutettavien ollessa nykyisin valtaosin biokemian 
tms. luonnontieteellisen peruskoulutuksen saaneita. Käytössä vuonna 2011 on yksi erikoislääkärin 
koulutusvirka, jonka puitteissa aikaisemman kehityksen perusteella laskettua ennustetta ei voi 
saavuttaa. 
 
Lääkäriliiton tilastoista lasketut muuttoliikettä koskevat luvut viittaavat vuoden 1994 jälkeen 
valmistuneiden osalta vain poismuuttoon, joka sekin on ollut vähäistä vain 14 %. TYKS:n ERVA-
alueelle muuttaneita ei ollut. Poismuuttoa oli HYKS:n ERVA-alueille. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Kliinisen mikrobiologian erikoislääkärit toimivat tarkastelualueella pääasiassa julkisen sektorin 
tehtävissä, mutta huomattavassa osin Turun yliopiston laboratoriopalvelu- tutkimus- ja 
koulutustehtävissä. VSSHP:ssä kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, vaikka varsinaisia TYKS 
Lab:n omia virkoja on vähän. Yksityissektorin osuus on alle 10 % palvelutarjonnasta. 
 
Satakunnan keskussairaalan ylilääkäri Raija Mannisen mukaan Satakunnan sairaanhoitopiirissä 
palvelutuotanto ja kysyntä eivät ole täysin tasapainossa julkisella sektorilla. Yksityissektorin osuus 
on noin 30–40 %. Rekrytointivaikeuksia virkaan on ollut ja toinen viranhaltija on tullut ulkomailta. 
Manninen korostaa, että ”erikoistumisvirkoja on Suomessa liian vähän suhteessa eläkkeelle 
siirtyviin. Erikoislääkäripula on jo olemassa ja se tulee pahentumaan. Useita sairaanhoitopiirejä on 
vailla yhtään erikoislääkäriä. Erikoistumisvirkoja on vain yliopistopaikkakuntien laboratorioissa ja 
ne kouluttavat väkeä vain omiin tarpeisiin. Kotimaista lääkäriä olisi ollut mahdoton saada 
Satakuntaan.” 
 
Vaasan sairaanhoitopiirissä kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa mutta yhden erikois-/ylilääkärin 
varassa olevaa toimintaa pidettiin liian haavoittuva. Suunnitelmallista diagnostiikka - ja 
sairaalahygieniakehittämistyötä on mahdotonta tehdä ja toteuttaa. Yksityissektorin osuus on alle 10 
%. Suvi-Sirkku Kaukoranta totesi kommenttikierroksella kliinisen mikrobiologian näytteiden 
edellyttävän merkittävästi erikoislääkärin osallistumista näytteen analytiikkaan ja vastaamiseen. On 
syytä myös huomioida, että suuri osa  keskussairaaloiden kliinisen mikrobiologian 
tutkimusnäytteistä (viljelytutkimukset) ei kestä pitkää kuljetusta [yksityisiin] keskuslaboratorioihin, 
eikä vastausviiveen lisääntyminen entisestään ole toivottava asia. 
 
TULEVAISUUS 
 
Vastaajien kommentit tulevaisuuden kehityksestä vaihtelivat. Osa vastaajista ei nähnyt 
palvelutarjonnan rakenteissa olevan odotettavissa suurta muutosta, yksi vastaajista arveli, että 
vanhoja laboratoriota yhdistellään suuremmiksi, useita sairaanhoitopiirejä käsittäviksi 
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kokonaisuuksiksi ja myös ulkomailla tehtävät ostopalvelut tulevat oletettavasti lisääntymään. 
Toisaalta arvioitiin mikrobiresistenssiongelman kasvun nostavan palvelujen kysyntä paljon.  
 
Erikoissairaanhoidon osuudeksi tulevasta palvelutuotannosta arvioitiin alimmillaan 40 % 
ylimmillään 80%, perusterveydenhuollon osuudeksi enintään 10 % ja 10–60 % yksityisenä 
tuotantona. 
 
Tarve vuonna 2015 nykytilaan verrattuna arvioitiin VSSHP:ssä 50–100 % suuremmaksi perusteena 
vieritestien lisääntyminen ja mikrobiresistenssin kasvu. Satakunnan sairaanhoitopiirin osalta ei 
arvioitu toiminnan lisääntyvän. Vaasan sairaanhoitopiirissä tarvitaan toinen virka riittävien julkisen 
terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen, mukaan lukien sairaalahygienia ja vaativa diagnostiikka.  
 
Professori Huovisen mukaan tarvitaan kaksi koulutusvirkaa lisää kattamaan tuleva tarve. 
Parannusehdotuksena alan kiinnostavuuden lisäämiseksi nähtiin erikoislääkärikoulutuksen 
suunnittelu koko ERVA-alueella yhdessä yo-sairaaloiden ja keskussairaaloiden kesken ottaen 
klinikoiden vastuuhenkilöt mukaan. Osia koulutusohjelmasta voitaisiin järjestää keskussairaalassa. 
 
Vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle jää joka toinen kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri 
tarkastelualueelta. Jos tuotanto jatkuisi ennallaan, valmistuneita olisi kaksinkertainen määrä. 
Toisaalta yhdestä tai kahdestakaan koulutusvirasta arvioiden uusien erikoislääkäreiden määrä ei ole 
ennusteen mukainen. Koko maan tasolla 15 vuoden kuluessa eläkkeelle jääviä on 5 erikoislääkäriä 
enemmän kuin valmistuvia, mikä olisi 6 % vähemmän kuin eläkkeelle siirtyvien määrä.  
 
KLIINISEN MIKRBIOLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025  

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 20 10 20* +10 (+50%) 100-200% 

Suomi 80 50 45** -5 (-6%)  
* arvio on suurempi kuin nykyisellä koulutusviralla voidaan tuottaa. Yhden koulutusviran puitteissa valmistuu 4-5 
erikoislääkäriä. 
** kts. yst. edellä. Lähes puolet Suomen uusista mikrobiologeista on viimeisen vuosikymmenen ajan valmistunut 
Turusta, joten Turun tilanteen muutos vaikuttaa merkittävästi myös valtakunnalliseen ennusteeseen 
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Turun yliopisto on ollut kliinisen mikrobiologian suurkouluttaja, joka on tuottanut lähes puolet 
maamme uusista erikoislääkäreistä. Valmistuneet ovat tähän saakka jääneet VSSHP:n alueelle. 
Alueella toimii mm. yliopiston tehtävissä runsaasti erikoislääkäreitä. Tulevaisuudessa valmistuvien 
erikoislääkäreiden määrä ei tule olemaan aikaisemman kehityksen mukainen, sillä koulutukseen on 
vuonna 2011 vain yksi Tykslabin virka. VSSHP:n, SatSHP:n ja VSHP:n tuleva tarve on arviolta 
sama kuin kahden koulutusviran puitteissa valmistuvat. Mikäli palvelujen tarve kasvaisi runsaasti 
esim. mikrobiresistenssiongelman laajentuessa, saattaa tuleva erikoisalan palvelujen tarve olla eo. 
arviota suurempi. Myös erikoislääkärikoulutuksen sisältöä keskussairaalatasolla tarvittavan 
osaamisen varmistamiseksi on kriittisesti arvioitava sekä tutkittava mahdollisuuksia toteuttaa osa 
erikoistumiskoulutuksesta myös keskussairaaloissa. 
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Kliininen neurofysiologia 
 
Kliinisen neurofysiologian osalta webropol-kyselyyn vastasivat TYKS:n ylilääkäri Satu 
Jääskeläinen, Satakunnan keskussairaalan ylilääkäri Esa Rauhala sekä Vaasan keskussairaalan 
ylilääkäri Markku K. Nieminen. 
 
TYÖIKÄISET KNF-ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 
1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 72 32 (44%) 39 (54%) 36 (50%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 16 7 (44%) 10 (63%) 8 (50%) 
VSSHP 11 5 (45%) 7 (64%) 6 (55%) 
SatSHP 3 1 (33%) 1 (33%) 2 (67%) 
VSHP 2 1 (50%) 2 (100%) 0 (0%) 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT KNF-EREIKOISALAN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 2,8 6 1,7 - 1 
Satakunnan ks - 2 - - - 

Vaasan ks 1 - - - - 
 
Kaikissa sairaaloissa hoidetuissa viroissa on pätevät viranhaltijat, tosin SatKS:ssa kahden 
kokopäivätoimisen vakanssin haltijat tekevät molemmat osa-aikatyötä.  TYKS:ssa viimeisten viiden 
vuoden sisällä haettavina olleisiin virkoihin on riittänyt päteviä hakijoita, mutta suurin osa heistä 
tekee tällä hetkellä osa-aikatyötä, ja viisi yksikön Erikoislääkäriviroista on 50 %:n virkoja. 
SatKS:ssa ei ole ollut avoimia virkoja 11 vuoteen eikä Vaasassakaan pitkään aikaan. Toinen 
VSHP:n alueella asuvista neurofysiologeista työskentelee Kokkolassa. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Kaikkien ylilääkäreiden mukaan erikoislääkärikoulutus vastaa laadullisesti hyvin sekä sairaaloiden 
että yksityissektorin tarpeisiin, varsinaista KNF-toimintaa ei perusterveydenhuollossa ole. 
Jääskeläisen mukaan ongelmana on kuitenkin pienen erikoisalan vähäinen näkyvyys lääkäreiden 
peruskoulutuksessa. Tätä on yritetty viime vuosina erityisesti korjata lisäämällä KNF-opetusta 
lääketieteen perusopetuksessa, markkinoimalla syventävien opintojen KNF-aiheita 
lääketieteenopiskelijoille sekä tarjoamalla amanuenssuureja ja lääkärisijaisuuksia loma-aikoina, 
jotta erikoistuvien lääkäreiden rekrytointi onnistuisi jatkossakin. 
 
VALMISTUNEET KNF-ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 4 0,4 0-3 6 
Kaikki yliopistot 25 2,8 0-7 41 

 
Vuoden 1994 jälkeen TY:sta valmistuneista kuudesta KNF-lääkäristä kaikki ovat jääneet VSSHP:n 
alueelle. Vastaavasti 1994 jälkeen valmistuneista KNF-lääkäreistä kaksi Helsingistä valmistunutta 
on muuttanut Satakuntaan. Näin ollen selvityksen piirissä olevan alueen yhdeksästä vuoden 1994 
jälkeen valmistuneesta KNF-lääkäristä kaksi on valmistunut muualta kuin Turusta. Tutkimusalue  
on siis saanut kliinisen neurofysiologian erikoislääkärien muuttovoittoa. 
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PALVELURAKENNE 
 
KNF ei toimi fyysisesti perusterveydenhuollossa, mutta osaa tutkimuksista (yöpolygrafia, 
ohutsäietutkimukset) tehdään myös perusterveydenhuollon lähettämille potilaille. VSSHP:n 
yksikön lääkärikapasiteetti ei riitä tuottamaan perusterveydenhuollon tarvitsemia ENMG-palveluita 
koko piirille - se vaatisi lääkärimiehityksen kaksinkertaistamista nykyisestä. Yksityissektori 
huolehtii perusterveydenhuollon ENMG-palveluista vastaten ylilääkäreiden mukaan 
kokonaisuudessaan 21–30 %:sta VSSHP:n ja SatSHP:n alueiden ja 10–20 % VSHP:n alueen 
palvelutarjonnasta. Palveluiden kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan ole Jääskeläisen mukaan 
VSSHP:n alueella tasapainossa, koska vaativia KNF-palveluita tarvittaisiin selvästi enemmän kuin 
nykyisellä henkilöstöllä on mahdollista toteuttaa; näiden kysyntä on kasvanut viimeisten kuuden 
vuoden aikana keskimäärin 10 % vuodessa. Epilepsian ja unihäiriöiden vaativaa diagnostiikkaa ja 
leikkauksenaikaisia valvontoja voidaan nyt toteuttaa vain osalle niitä tarvitsevista potilaista omana 
toimintana. 
 
TYKS:ssa on kehityshankkeena käynnissä vaativien palveluiden diagnostiikan parantaminen myös 
määrällisesti vuoteen 2015 mennessä, mikä edellyttää vähintään kahden erikoislääkärin 
lisätyöpanosta yksikköön. Lyhyen aikavälin (3 v) erikoislääkärivaje VSSHP:ssä on Jääskeläisen 
mukaan noin kaksi erikoislääkäriä, paitsi jos kaikki ENMG:t haluttaisiin TYKS-SAPAn KNF-
yksikön vastuulle, jolloin tarvittaisiin vielä kuusi erikoislääkäriä lisää. 
 
Satakunnan alueella kysyntä ja tarjonta ovat Rauhalan mukaan tasapainossa, samoin Niemisen 
mukaan Vaasan alueella. Julkinen sektori turvautuu tällä hetkellä ulkopuoliseen ostopalveluun 
yksityissektorilta arviolta 25–50 % erikoislääkärin työpanoksen verran kummassakin piirissä. 
Rauhala ja Nieminen arvioivat, ettei heidän alueillaan ole KNF-lääkäripulaa, Jääskeläisen katsoessa 
SatSHP:n alueen hyötyvän yhdestä KNF-lääkäristä lisää, etenkin koska vakanssien haltijat tekevät 
kumpikin osa-aikatyötä, mistä yhteenlaskettu vaje on tällä hetkellä yli 50 % EL. 
 
TULEVAISUUS 
 
Ylilääkärit arvioivat palvelutarjonnan suhteen julkisen ja yksityissektorin välillä pysyvän ennallaan 
ainakin 2025 asti. Jääskeläisen mukaan pidemmällä aikavälillä (10 v) vaativien tutkimuspalveluiden 
(epilepsia, uni- ja vireystilatutkimukset, leikkaussalivalvonnat) kysynnän nykyisen kasvuvauhdin 
perusteella arvioituna TYKS:n lisätarve on viisi erikoislääkäriä. TYKS:aan perustettavat 
aivovammakeskus, epilepsia- ja unitutkimusyksikkö sekä valtakunnallinen lasten ortopedinen 
keskus tulevat lisäämään KNF-palveluiden kysyntää entisestään jo seuraavien viiden vuoden sisällä. 
Eläköityminen huomioiden uusien KNF-erikoislääkärien (henkilöiden) tarve seuraavien 15 v aikana 
on ylilääkäreiden mukaan kaikkiaan 13 kpl (VSSHP, SatSHP, VSHP). Vuoden 2025 el-tarpeeksi 
Jääskeläinen arvioi VSSHP:ssä ja SatSHP:ssä 175 % ja VSHP:ssä 200 % nykytilanteeseen nähden. 
Rauhalan arvio SatSHP:n osalta on 125 % olletikin, että julkisen sektorin palkkaus on 
kilpailukykyistä. Lisäystä tarvitaan hänen mukaansa paikkaamaan nuoremman polven suurempaa 
halua osa-aikaiseen työhön. Nieminen pitää tämänhetkistä erikoislääkärimäärää VSHP:n alueella 
riittävänä myös 2025, mutta vain ulkopuolisen ostopalvelutyön avulla; todellinen erikoislääkäritarve 
myös Vaasan keskussairaalassa on tällä hetkellä 125–130 % nykyiseen verrattuna. Jääskeläisen 
mukaan neuromodulaation (TMS) käyttöönotto saattaa lisätä palveluntarvetta, mitä on tällä hetkellä 
kuitenkin vaikea arvioida eikä sitä ole tässä otettu huomioon. Jääskeläinen pitää vähintään 2 
erikoistumisviran lisäystä aiheellisena pikaisesti (2012–2013), ja kolmas uusi erikoistuvan virka on 
tarpeen viiden vuoden sisällä. 
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KNF-ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 
Alue Nykyinen 

el-määrä 
Eläkeiässä 

2025 
mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 16 10 6 -4 (-25%) 100-200% 

Suomi 72 39 41 +2 (+3%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Nykyisellä koulutusvolyymilla ei pystytä vuoteen 2025 mennessä paikkaamaan eläkepoistumaa 
vaan odotettavissa on KNF-erikoislääkäreiden lukumäärän merkittävä lasku. Lisäksi ainakin 
yliopistosairaalassa vaikuttaa olevan selkeä palvelutarpeen kasvu vaativan toiminnan osalta mikäli 
ajanmukaisiin diagnostisiin ja hoidollisiin standardeihin halutaan vastata. Vaikuttaa siis ilmeiseltä, 
että alaa uhkaa alueella työvoimapula etenkin kun koko maan erikoislääkärituotannon osalta ei ole 
erityisesti odotettavissa apua muuttovoiton muodossa. Ylilääkäri Jääskeläisen esittämää 
erikoistumisvirkojen lisäystä tulee harkita. Yhden erikoistumisviran laskennallinen 
erikoislääkärituotos (olettaen perustetuksi ja täytetyksi 2012 alusta ja olevan jatkuvasti täytettynä 
2025 saakka, 5 vuoden koulutus, josta 9 kuukautta terveyskeskuksessa) vuoteen 2025 mennessä on 
kolme erikoislääkäriä, joten useamman viran perustaminen vaikuttaa aiheelliselta. Virkapohjan 
laajentaminen ei-yliopistollisissa keskussairaaloissa ei vaikuta välttämättömältä, mutta näiden 
virkojen rekrytointiedellytykset tulee pitää kunnossa huomioiden tuleva eläköityminen Vaasan ja 
jossain määrin myös Satakunnan alueella sekä tämänhetkinen riippuvuus ostopalveluista. 
 
 
Patologia 
 
Patologian osalta haastateltiin professori, TYKS:n ylilääkäri Olli Carpén, ja webropol-kyselyyn 
vastasivat Satakunnan keskussairaalan ylilääkäri Sinikka Hollmén sekä Vaasan keskussairaalan 
ylilääkäri Marcus Svartbäck. 
 
TYÖIKÄISET PATOLOGIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 156 64 (41%) 90 (58%) 90 (58%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 28 11 (39%) 16 (57%) 17 (61%) 
VSSHP 21 8 (38%) 11 (52%) 16 (76%) 
SatSHP 4 2 (50%) 3 (75%) 1 (25%) 
VSHP 3 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT PATOLOGIAN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
osa-aik. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 8 4 - 1 6 - 
Satakunnan ks 2 2 2 - - - 

Vaasan ks. 3 - 1 1 - - 
 

TYKS:ssa on neljä sivuvirkaista erikoislääkäriä (professorit, yliassistentti ja kliininen opettaja) sekä 
kahdeksan kokopäivätoimista erikoislääkäriä. Erikoistuvan lääkärin kokopäivätoimisia virkoja on 
yksi ja osa-aikaisia kuusi, joihin liittyy yliopiston puolella viisivuotiskaudeksi täytettävä yliopisto-
opettajan toimi. Kaikki virat on tällä hetkellä täytetty pätevillä viranhaltijoilla, ja viranhauissa on 
hakijoita riittänyt. Kuitenkin yliopisto-opettajuuksista (ja samalla eval-sivuviroista) on tällä hetkellä 
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kolme täytetty jo erikoislääkäriksi valmistuneilla patologeilla, joilla yliopisto-opettajankausi jatkuu 
ja joille ei ole ollut osoittaa erikoislääkärin virkaa. Lisäksi yliopiston rahoitustilanteen vuoksi osaa 
erikoistumisviroista on viime aikoina jouduttu pyörittämään ½ vuoden määräyskirjoilla, mikä ei ole 
koulutuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Professoreja lukuun ottamatta kaikki erikoislääkärit 
ovat valmistuneet Turusta. Varsinais-Suomen alueella ei ole perusterveydenhuollon viroissa 
toimivia patologeja eikä muissa kuin patologian erikoislääkärin pätevyyttä vaativissa tehtävissä 
toimivia patologeja, joskin 1–2 patologilla on myös oikeuslääkärin pätevyys ja he työskentelevät 
päätoimisina oikeuslääkäreinä. Carpénin mukaan VSSHP:n alueella ei tällä hetkellä ole patologeista 
pulaa tai ylitarjontaa, mutta kaikille erikoislääkäreille ei ole osoittaa vakituista virkaa. Satakunnan 
alueella Carpén arvioi olevan patologeista pulaa ja esim. lomien hoitamisen olevan vaikeutunutta, 
vajetta on ainakin yhden patologin verran. Vaasan alueesta professorilla ei ole tarkkaa kuvaa. 
 
Viime vuosina avoinna olleisiin erikoislääkärin virkoihin on Satakunnassa riittänyt hakijoita mutta 
Vaasassa ei. Sen sijaan erikoistuvan virkaan on Vaasassa ollut päteviä hakijoita. VSHP:n alueella 
toimii myös yksi patologi julkisen sektorin piirissä toimenkuvassa, joka ei edellytä patologin 
koulutusta. Hollmén ja Svartbäck katsovat molemmat alueillaan olevan tällä hetkellä kahden 
patologin vajeen. Hollménin mukaan erikoislääkärit jäävät mieluiten yliopistosairaaloihin, missä on 
suurempi patologikunta ja vastavalmistuneet patologit arastelevat vastuuta, jota pienemmässä 
joukossa tuntuu lankeavan enemmän yhtä patologia kohti. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Carpén katsoo koulutuksen vastaavan hyvin työelämän tarpeisiin eikä pidä tarkoituksenmukaisena 
patologityövoiman siirtymistä perusterveydenhuoltoon. Hollmén pitää koulutusta hyvänä kaikkien 
terveydenhuollon sektorien kannalta. Svartbäck arvioi alan koulutuksen nykyisellään vastaavan 
hyvin yksityissektorin, kohtuullisesti perusterveydenhuollon ja huonosti sairaaloiden tarpeisiin 
katsoen yliopistojen kouluttaneen erikoislääkäreitä tähän mennessä vain omiin tarpeisiinsa. 
 
 
VALMISTUNEET PATOLOGIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 6 0,7 0-2 10 
Kaikki yliopistot 51 5,7 3-9 85 

 
Puhakan raportin valmistuttua 2007 VSSHP perusti yhden kokopäivätoimisen erikoistuvan lääkärin 
viran, joka on nyt täytetty. Tämän viran vaikutus ei vielä näy yllä olevissa laskelmissa, mutta sen 
voi laskea tuottavan vuoteen 2025 mennessä korkeintaan 3–4 patologia taulukossa mainittujen 
lisäksi (koulutusohjelma on 5-vuotinen sisältäen 9 kuukauden terveyskeskusjakson). 
 
Vuoden 1994 jälkeen TY:sta valmistuneista 12 patologista yhdeksän (75%) on jäänyt selvityksen 
piirissä olevalle alueelle KYS:n, OYS:n ja TAYS:n ERVA-alueille suunnattua yhden kuhunkin. 
Yksikään näistä 9:stä ei ole asettunut Satakuntaan tai Vaasan alueelle. Vastaavasti 1994 jälkeen 
valmistuneista patologeista Satakuntaan on muuttanut yksi ulkomailta valmistunut ja Vaasaan yksi 
ulkomailta ja yksi Tampereelta valmistunut patologi. Näin ollen selvityksen piirissä olevan alueen 
13:sta vuoden 1994 jälkeen valmistuneesta patologista neljä on valmistunut muualta kuin Turusta. 
Koko länsirannikon alue on siis saanut patologian erikoislääkärien muuttovoittoa nykyisen TYKS:n 
ERVA-alueen kärsittyä yhden erikoislääkärin muuttotappion. 
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PALVELURAKENNE 
 
Julkisen sektorin kysyntään pystytään Carpénin mukaan VSSHP:n alueella nykyisellään 
vastaamaan, mutta osa vähemmän vaativasta näytemateriaalista täytyy analysoida yksityissektorilla 
kilpailutettuna sairaanhoitopiirin oman toiminnan keskittyessä haastavampaan diagnostiikkaan. 
Näin yksityissektori vastaa n. 20–25 % alueen palvelutarjonnan volyymista. Päätoimisesti 
yksityissektorilla toimivia patologeja ei tiettävästi VSSHP:n alueella ole. 
 
Palvelujen kysyntä ja tarjonta eivät ole Hollménin mukaan tasapainossa Satakunnassa eivätkä 
Svartbäckin mukaan VSHP:n alueella kysynnän jatkuvasti kasvaessa ja erikoislääkärimäärän 
pienentyessä. Yksityissektori kattaa ylilääkärien mukaan tällä hetkellä 11–20 % erikoisalan 
palvelutarjonnasta Satakunnan ja VSHP:n alueella. 
 
TULEVAISUUS 
 
Professori Carpén arvioi näytemateriaalin digitalisoitumisen tulevaisuudessa vaikuttavan 
merkittävästi erikoisalan toimintaan ja työvoimatarpeeseen sekä sen sijoittumiseen. Toisaalta 
perusdiagnostiikan osa pysyy ennallaan. Näytemäärä jatkanee hidasta kasvuaan, mutta näytettä 
kohden tehtävän työmäärän huomattava kasvu tullee myös yhä jatkumaan johtaen lisääntyvään 
työvoimatarpeeseen analyysien tarkentuessa ja erikoisalan kehittyessä prognostiseen ja 
prediktiiviseen suuntaan. Myös ylilääkäri Svartbäck kiinnittää huomiota samaan asiaan. Toisaalta 
tämä on erittäin kustannustehokasta diagnostiikkaa esim. kalliiden lääkehoitojen tehoanalyyseja 
ajatellen. Työnjako esim. kliinisen genetiikan ja kliinisen kemian laboratorioiden välillä on 
kuitenkin vielä vakiintumaton. Lisäksi mahdollinen siirtymä PAPA-näytteistä HPV-analyysiin 
saattaa merkittävästi vaikuttaa palveluntarpeeseen. Kaikkinensa Carpén arvioi julkisen 
erikoissairaanhoidon ja yksityissektorin palveluvolyymien suhteen säilyvän tulevaisuudessakin 
nykyisellä tasollaan (75-80%/20-25%). 
 
Professori Carpén arvioi vuoden 2025 erikoislääkäritarpeeksi ERVA-alueella 110–115 % 
nykytilanteeseen nähden. Tavoitteen täyttämiseksi tarvittaisiin lisää tulijoita 
erikoistumiskoulutukseen, joskin tämän suhteen tilanne on viime aikoina siis parantunut. Lisäksi 
tarvittaisiin vielä yksi päätoiminen erikoistumisvirka lisää sairaanhoitopiirin puolelle. 
 
Hollmén ja Svartbäck eivät odota piiriensä alueilla palvelutarjonnan osuuksien yksityisen ja 
julkisen sektorin välillä muuttuvan vuoteen 2025 mennessä. Svartbäckin mukaan Pohjanmaan 
syöpäyhdistyksen sytologian laboratorio hoitaa jatkossakin VSHP:n alueen joukkotarkastusten 
solunäytteet ja pienen osan muista yksityissolunäytteistä edellyttäen, että keskussairaalan virat 
saadaan täytettyä. Molemmat arvioivat vuoden 2025 patologitarpeeksi 120 % nykymäärään nähden 
huomioiden myös nykyinen vaje. 
 
PATOLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 28 16 10 -6 (-21%) 110-120% 

Suomi 156 90 85 -5 (-3%)  
 
Vuoden 2007 raportin johdosta perustetun erikoistuvan lääkärin viran laskennallinen lisätuotos 
taulukossa laskettuihin tuotantolukuihin on 3–4 erikoislääkäriä. 
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SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Erikoisalan näkymät ovat aika lailla ennallaan vuoden 2007 raporttiin nähden, tosin tuolloin 
perustettu erikoistuvan lääkärin virka ei vielä koulutusvolyymin luvuissa näy. Tästä virasta 
huolimatta eläkepoistumaa ei pystytä täysimääräisesti korvaamaan, eikä siis myöskään ylilääkärien 
perustelemaa erikoislääkärityövoiman tarvittavaa lisäystä tuottamaan. Tilanne vaikuttaa myös 
valtakunnallisesti samansuuntaiselta, joten muuttoliikkeestä ei ole odotettavissa tilanteeseen 
ainakaan apua. Alue on jo tähän mennessä saatua hienoista muuttovoittoa. Alaa uhkaa 
työvoimapula ja koulutusvolyymin lisääminen vaikuttaa harkinnan arvoiselta hiljattain perustetusta 
uudesta erikoistuvan lääkärin virasta huolimatta. Tarvitaan myös toimenpiteitä alueellisen 
tasapainon edistämiseksi, joskin edistysaskeleet teknologian alalla (digitalisaatio) voinevat osaltaan 
vaikuttaa tasapainottavasti. 
 
 
Radiologia 
 
Haastattelussa Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen vs. hallinnollinen osastonylilääkäri Sakari 
Salo ja vs. palvelualajohtaja Juha Sjövall. Webropol-vastaukset VSSHP:n kuvantamiskeskuksen 
toimitusjohtaja Anu Alanen ja oyl Sakari Salo, ylilääkäri Tomi Pudas Satakunnan keskussairaalasta 
ja Vaasan keskussairaalasta yl Sarita Victorzon.  
 
TYÖIKÄISET RADIOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA 
(Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 591 254 277 (47%) 133 (23%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 97 30 56 (58%) 17 (18%) 
VSSHP 66 21 39 (59%) 16 (24%) 
SatSHP 17 3 11 (65%) 1 (5.9%) 
VSHP 14 6 6 (43%) 0 

 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT RADIOLOGIAN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

VSSHP SAPA 49 (mukana yksi 
hammasradiologi) 

7 8 15 1 

Satakunnan ks 4 1 5 2 0 
Vaasan ks 12 / 9 (8) 1 4 0,5 0 
Vaasa pth 2     

 
Satakunnassa neljä radiologian erikoislääkäriä toimii perusterveydenhuollossa. Vaasassa avoimiin 
erikoislääkärin virkoihin on ollut päteviä hakijoita. 10% erikoislääkäreistä on suorittanut el-
tutkinnon Turussa. Kaksi erikoislääkäriä toimii perusterveydenhuollossa Vaasan alueella. 
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ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Erikoislääkärikoulutuksen sisältö vastaa palvelujärjestelmän tarpeita perusterveydenhuollon osalta 
hyvin, sairaalan ja yksityissektorin osalta tyydyttävästi. Radiologialla ongelmia on lisääntyvä 
työmäärä ja vähenevät radiologiresurssit. Yliopistosairaalassa on liian lyhyt koulutusaika ja 
keskussairaalapalvelun kokoamisessa on ongelmia. Ongelma-alueita keskussairaalan kannalta on 
myös se, että koulutus ei ole riittävän monipuolista, joten vastavalmistuneet eivät hallitse koko 
radiologian alaa riittävän kattavasti. Näin ollen työpistesijoittelussa ei voi sijoittaa vapaasti. 
Modaliteettien hallitseminen on rajoittunutta osaamisen, ei mielenkiinnon mukaan. 
 
VSSHP:n erikoislääkäreistä valtaosa on erikoistunut Turussa. Vuoden 1995 jälkeen Turussa 
erikoislääkäritutkinnon suorittaneista 13 % työskentelee muiden sairaanhoitopiirien alueella, kun 
samana aikana Turkuun on tullut vain kaksi (5%) muissa yliopistoissa erikoistunutta radiologia. 
Vertailun vuoksi TAYS:n radiologeista 49 % on erikoistunut muualla kuin TAYS:ssa. Vuoden 1995 
jälkeen Turussa erikoistuneista radiologeista juuri Tampereen seudulla työskentelee 13 
erikoislääkäriä, Helsingin ja Kuopion seudulla molemmilla neljä Turussa erikoistunutta radiologia. 
 
Satakunnan radiologeista vuoden 1995 jälkeen erikoislääkärin tutkinnon on suorittanut Turussa viisi 
kuudesta erikoislääkäristä. Vaasan radiologeista vain yksi on erikoistunut Turussa.   
 
Sekä Satakunnassa että VSSHP:n alueella erikoislääkärin virkoihin ei kaikin ajoin ole ollut 
hakijoita, Satakunnassa myöskin erikoistuvan virkoihin on ajoittain ollut puutetta hakijoista.  
 
VALMISTUNEET RADIOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 27 3 1-5 45 
Kaikki yliopistot 215 24 17-31 358 

 
TYKS:ssa erikoistuvat lääkärit ja nuoret erikoislääkärit etupäivystävät. Kuvantamiskeskuksessa on 
yksi päivystäjä ja päivystyspiste on raskas aktiivipäivystys. Varsinaista takapäivystystä ei ole. 
Päivystysaikaiset konsultaatiot hoidetaan hälytystyönä. Arkipäivinä erikoislääkäri päivystää 
sairaalassa iltaan asti. Sairaalan laajennustyöt tulevat vaikuttamaan siihen, että päivystysten 
järjestäminen tulee olemaan tapetilla.  
 
PALVELURAKENNE 
 
Palveluiden kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa minkään sairaanhoitopiirin alueella. Kysyntä 
kasvaa nopeasti, ja siihen vastaaminen samoilla tai vähenevillä resursseilla ei mahdollista kysynnän 
ja tarjonnan tasapainoa. Julkisella sektorilla on radiologivaje ja osa tutkimuksista joudutaan 
ostamaan yksityissektorilta. Julkisen sektorin kilpailukyky ja siihen liittyvät tuotantomuutokset 
nostavat tulevaisuudessa julkisen sektorin tuotantokapasiteettia yksityisiin palveluntuottajiin 
nähden. VSSHP:n kuvantamisyksikkö kattaa ko. piirin, jäljellä olevat terveyskeskusröntgenit 
käyttävät yksityisiä radiologipalveluja (osuus noin 10 % kokonaisuudesta julkisen sektorin osalta). 
Kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa. Yksityissektorin osuus 20-30%. 
 
Erikoislääkäreistä on vajetta Vaasan keskussairaalassa. Osa terveyskeskuksista hoitaa natiivi- ja 
UÄ-tutkimukset konsultilla (ei sopimusta shp:n kanssa). Alueellinen yhtenäistäminen toisi 
toimintaan järkeä ja laatua sekä todennäköisesti poistaisi myös päällekkäisyyttä. Alueellinen 
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yhtenäistäminen ei onnistu, myös terveyskeskukset vastustavat, koska haluavat tutkimusten 
tapahtuvan omissa tiloissaan. Sairaalassa työpisteissä on aika ajoin lausuntoja hidastavaa 
työvoimapulaa. 
 
Yksityissektorin osuus palveluntarjonnassa VSSHP:ssä on 10–30 %, Satakunnassa 30–40 %. 
Muutama erikoislääkäri työskentelee VSSHP:n alueella julkisella sektorilla muissa kuin 
erikoislääkärin tehtävissä.  
 
Erikoislääkärivaje on 12–15, saatavuus on ongelmana. Satakunnassa vaje on viisi (Raumalla 2, 
Porin kaupunginsairaalassa 3). Vaasan alueen vajeesta ei annettu numeerista arviota, mutta 
täyttämättä on neljä virkaa.  
 
Suomessa radiologian erikoislääkäreillä on toistaiseksi ollut varsin hyvä työtilanne, varsinaista 
työttömyyttä ei ainakaan vielä ole esiintynyt. Suomessa on moniin muihin Euroopan maihin 
verrattuna suhteellisen korkea radiologien määrä väestöön suhteutettuna. Suomalaiset radiologit 
ovat pitkään nähneet koko Suomen yhtenä työmarkkinana. Varsinaista radiologipulaa Suomessa ei 
ole, mutta useissa keskussairaaloissa on täyttämättömiä radiologian virkoja. 
 
TULEVAISUUS 
 
Radiologialla tutkimusten määrä saattaa tulevaisuudessa vähetä, mutta tutkimukset muuttuvat 
vaativammiksi ja enemmän aikaa vieviksi. Radiologialla, kuten useimmilla erikoisaloilla koko alan 
hallitseminen on mahdotonta. Kun yleisosaajia ei enää ole, tarvitaan erityisosaajia. Tietyn sektorin 
erityisosaajia on isoissakin yksiköissä vain muutamia. Näin toimintojen hoitaminen kattavasti 
erityisesti loma-aikoina muuttuu koko ajan haastavammaksi.  
 
Radiologiallakin on nähtävissä ilmiö, että yksityissektori kiinnostaa, virkatyö vähemmän. 
Kuntapuolella työ on haastavampaa, mutta yksityissektori kiinnostaa entistä enemmän, jos 
kuntapuolella työtä on liikaa. Vapaa-ajan merkitys on kasvanut. Joustoa ”yhteisen hyvän eteen” 
löytyy yhä vähemmän. 
  
Vuonna 2025 radiologiasta hoidetaan julkisessa erikoissairaanhoidossa 75-90%. Radiologitarve 
vuonna 2025 tulee olemaan ainakin 1,5-kertainen, todennäköisesti selvästi suurempi. Vaasan 
sairaanhoitopiirissä arvioitu tarve on kaksinkertainen. Syynä on työtehtävien monimutkaistumien ja 
lisääntyminen populaation ikääntyessä ja lääketieteen kehittyessä. Tarpeen lisääntymistä vähentävät 
arvaamattoman määrän nyt jo aloitetut tehtäväsiirrot lääkäreiltä muille ammattiryhmille.  
 
Victorzonin mielestä keskussairaala- ja terveyskeskustasoinen radiologinen palvelu tulee pitää 
alueellisena. Potilaiden liikkuvuus lisääntynee vapaan valinnan myötä, samoin yksityispuolen 
potilaiden liikkuvuutta on jonkin verran. Radiologia on palveluala, jonka tulee tarjota reaaliaikaisia 
palveluita potilaiden sairauden mukaan. Palveluiden tulee olla oikeita ja oikein kohdistettuja 
ylimääräisten kulujen ja aikaviiveen minimoimiseksi. Palveluketjussa radiologisten palveluiden ei 
pidä muodostaa pullonkaulaa, vaan saatavuuden pitää olla riittävää ja laitteita ja tekijöitä riittävästi, 
jotta toiminta pystyttäisiin toteuttamaan ja ylläpitämään. Radiologien on hyvä myös olla 
kehityksessä askel edellä kliinikoita, ei ainakaan kehityksen jarruna ja systeemin heikoimpana 
lenkkinä. Hyvät ja laadukkaan investoinnit eivät ole halpoja, mutta kalleinta on 
käyttötarkoitukseensa huonosti sopivat tai käyttämättömät laitteet. Victorzon arvioi vuoden 2025 
erikoislääkäritarpeen olevan kaksinkertainen tämän hetken erikoislääkärimäärään nähden. 
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RADIOLOGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNEUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 97 56 45 -11 (-11%) 130-200% 

Suomi 591 277 358 +81 (+14%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Vuoteen 2025 mennessä laskennallisesti tutkittavana olevien sairaanhoitopiirien alueelta eläköityy 
56 (58%) radiologian erikoislääkäriä  Poistuma on selvästi pienin VSHP:n alueella (43%) ja suurin 
SatSHP:n alueella (65%). Tämänhetkisellä tuotoksella piirien alueella tulee vuonna 2025 olemaan  
86 radiologian erikoislääkäriä, mikä on 11 erikoislääkäriä (11%)  vähemmän kuin nykyisin. Koko 
maan erikoislääkärimäärä sen sijaan kasvaisi nykytilanteeseen verrattuna lähes 14%. 
Eläkepoistumaa ei pystytä tällä koulutusvolyymilla paikkaamaan.  
 
 
10 PSYKIATRISET ALAT 
 
 
Lastenpsykiatria 
 
Lastenpsykiatrian osalta webropol-kyselyyn vastasivat TYKS:n ylilääkärit Jorma Piha sekä Pirkko 
Koivu, Satakunnan keskussairaalan ylilääkäri Auli Laakso-Santavirta sekä Vaasan keskussairaalan 
va. ylilääkäri, erikoistuva lääkäri Kristiina Forsman. 
 
TYÖIKÄISET LASTENPSYKIATRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 
1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 204 183 (90%) 119 (58%) 29 (14%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 29 25 (86%) 16 (55%) 5 (17%) 
VSSHP 23 21 (91%) 13 (57%) 5 (22%) 
SatSHP 4 3 (75%) 2 (50%) 0 (0%) 
VSHP 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 

 
 
 
HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT LASTENPSYKIATRIAN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
osa-aik. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 12 2 4,6 6 - 1,5 
Satakunnan ks 3 2 1,4 1 - - 

Vaasan ks - 3 - - - - 
 
Sekä TYKS:ssa että Satakunnan keskussairaalassa on täyttämättömiä erikoislääkärin virkoja, 
TYKS:ssa myös erikoistuvan. Yhdessäkään sairaaloista ei päteviä hakijoita virkoihin ole ollut kuin 
ajoittain, Vaasassa ei ollenkaan. Vaasan keskussairaalassa on kaikissa erikoislääkärin viroissa tällä 
hetkellä erikoistuva, joiden valmistuminen on pitkittynyt lähinnä yo-klinikkajakson suorittamisen 
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käytännön hankaluudesta johtuen (pitkän matkan ja perhetilanteiden yhteensovittaminen). 
Varsinais-Suomen alueella toimii kaksi lastenpsykiatria julkisella sektorilla tehtävässä, joka ei 
ensisijaisesti edellytä lastenpsykiatrian erikoislääkärin tutkintoa. Vaasan alueella toimii kaksi 
lastenpsykiatrian erikoislääkäriä perusterveydenhuollossa. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Kaikissa sairaaloissa katsotaan erikoislääkärikoulutuksen vastaavan hyvin sairaaloiden tarpeisiin, 
mutta siinä missä TYKS:ssa katsotaan myös perusterveydenhuollon ja yksityissektorin tarpeiden 
täyttyvän hyvin arvioidaan Satakunnassa ja Vaasassa näiden täyttyvän vain tyydyttävästi. Laakso-
Santavirran mukaan puutteita on erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden 
kokonaisuuden hahmottamisessa, mikä on toki erilaista eri alueilla ja vaatii uudelta lääkäriltä paljon 
perehtymistä, jotta esimerkiksi oikea jatkohoitopaikka löytyisi. TYKS:ssa taas katsotaan, että 
perusterveydenhuollolla on huonot valmiudet lasten mielenterveyshäiriöiden (jatko)hoitoon. 
 
VALMISTUNEET LASTENPSYKIATRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 12 1,3 0-5 20 
Kaikki yliopistot 87 9,7 4-17 145 

 
Vuosina 2002–2005, eli erikoislääkärikoulutusasetuksen siirtymäkauden loppuun mennessä Turun 
yliopistosta valmistui yhteensä 10 lastenpsykiatria ja vuosina 2006–2010 ainoastaan kaksi, jotka 
molemmat ovat valmistuneet vuonna 2010. Lisäksi alalla suoritetaan usein toinen psykiatrian alan 
erikoislääkäritutkinto, useimmiten nuorisopsykiatrian, eikä työllistyminen nimenomaan 
lastenpsykiatrian piiriin ole varmaa. 
 
Vuoden 1994 jälkeen TY:sta valmistuneista 18 lastenpsykiatrista 14 on jäänyt VSSHP:n alueelle, 
yksi muuttanut Satakuntaan, kaksi OYS:n ERVA-alueelle ja yksi TAYS:n ERVA-alueelle. 
Vastaavasti 1994 jälkeen valmistuneista lastenpsykiatreista yksi Tampereelta valmistunut sekä yksi, 
jonka valmistumisyliopistoa ei ole tilastoitu, on asettunut Varsinais-Suomeen, kaksi Tampereelta 
valmistunutta Satakuntaan ja yksi Helsingistä ja yksi Tampereelta valmistunut Vaasaan. Näin ollen 
selvityksen piirissä olevan alueen 21:sta vuoden 1994 jälkeen valmistuneesta lastenpsykiatrista viisi 
(mahdollisesti 6) on valmistunut muualta kuin Turusta. Sekä länsirannikon alue että nykyinen 
TYKS:n ERVA-aluen ovat saaneet lastenpsykiatrian erikoislääkärien muuttovoittoa. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Vastaajien mielestä julkisen sektorin lastenpsykiatristen palveluiden kysyntä ja tarjonta eivät ole 
Länsirannikolla tasapainossa. Piha ja Koivu toteavat kysynnän olevan tarjontaan nähden liian 
suurta. Lisäksi varhaisnuoruusikäisten (11-14 v) hoitovastuu on epäselvä. 
 
Laakso-Santavirran mukaan eräällä paikkakunnalla perusterveydenhuollossa on lastenpsykiatrian 
erikoislääkärin palveluita, mutta samalla paikkakunnalla lastenpsykiatrinen erikoissairaanhoito 
kärsii erikoislääkärin puutteesta. Useilla paikkakunnilla perusterveydenhuollon lääkäripalvelut eivät 
kohdistu lasten mielenterveysongelmiin, vaan terveydenhoitajat ja muut työntekijät tekevät liian 
yksin töitä. Lapsen/perheen kokonaistilanne ei hahmotu perustasolla riittävästi. 
Erikoissairaanhoitoon tulevat lähetteet ovat hyvin puutteellisia ja jopa virheellisiä ja vaativat 
täydentämistä, jotta erikoissairaanhoidon tarve voidaan arvioida. Eri paikkakunnilta lapset tulevat 
erikoissairaanhoitoon hyvin erilaisin ja ei-yhtenäisin indikaatioin. Erikoissairaanhoidon kysyntää on 
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mahdotonta ennustaa. Jatkohoidon järjestäminen erikoissairaanhoidon jälkeen on vaikeaa – hoidon 
porrastus tai hoitoketjut eivät toimi ja lastenpsykiatrisista häiriöistä kärsivän lapsen ajatellaan 
jäävän erikoissairaanhoidon potilaaksi. Toisaalta erikoissairaanhoidossa on krooninen vaje 
erikoislääkäreistä, vaikka viime aikoina lievää kohentumista on tapahtunut. 
 
Vaikka Vaasan alueella työskentelee perustasolla lastenpsykiatri, ei Forsmanin mukaan 
moniammatillinen lastenpsykiatrinen hoito toteudu muun työryhmän puutteen/suppeuden vuoksi. 
Yksityissektorin osuus palvelutuotannosta on tällä hetkellä korkeintaan 10 %. 
 
Yksityissektorin osuus lastenpsykiatrian palvelutarjonnasta on VSSHP:n alueella n. 10–20 %. 
Satakunnassa ei ole yhtään yksityisvastaanottoa pitävää lastenpsykiatria, ja perheet käyvätkin 
joskus Turussa tai Tampereella. Paljon käytetään yksityisiä konsultoivia lääkäreitä erillisin 
sopimuksin, mikä tulee paljon kalliimmaksi kuin virkalääkäri eikä jatkuvuuskaan ole taattu. 
 
Piha ja Koivu arvioivat VSSHP:n alueen lastenpsykiatrivajaukseksi tällä hetkellä viisi 
erikoislääkäriä johtuen vakanssien vajeesta sekä lastenpsykiatrian hajautetun palvelujärjestelmän 
vaatimasta lisätyövoimasta. Laakso-Santavirran mukaan Satakunnan alueella tarvittaisiin tällä 
hetkellä tuon 1,4 täyttämättömän viran lisäksi kaksi uutta erikoislääkärin virkaa ja niille tekijät, 
koska viime vuosina on perustettu uusia työryhmiä ja yksiköitä, joihin on kyllä saatu muita 
vakansseja, mutta ei yhtään lääkärin vakanssia. Perustasolla on myös yksi tyhjä erikoislääkärin 
vakanssi eikä tähän saatane ketään rekrytoitua. Lisäksi paikallisissa perheneuvoloissa on 
yhteenlaskettuna yhden erikoislääkärin lisätarve. Yleisesti ottaen erikoislääkärien vaje liittyy 
tunnettuun krooniseen ongelmaan: liian työmäärän pelossa kukaan ei halua sitoutua. Lisäksi 
kyseessä on naisvaltainen erikoisala ja seudulta vaikea saada puolisolle töitä, jos tämä ei ole lääkäri. 
Forsman toteaa vajetta Vaasan alueella olevan, mihin vaikuttaa osaltaan pitkä maantieteellinen 
etäisyys yliopistoklinikoista sekä osin myös ruotsin kielen merkitys työssä Vaasan alueella. 
 
TULEVAISUUS 
 
Piha ja Koivu arvioivat vuonna 2025 VSSHP:n alueella tuotettavan lastenpsykiatrian palvelut 80 % 
julkisessa erikoissairaanhoidossa ja 20 % yksityissektorilla, koska perustasolla ei ole valmiuksia 
eikä mahdollisuuksia lastenpsykiatristen erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamiseen. Yksityiset 
palveluntuottajat tuottavat ensisijassa pitkäkestoisia psykoterapiapalveluita ja vain vähäisessä 
määrin muita avohoidon palveluita. Laakso-Santavirtan arvioi 2025 Satakunnassa tuotettavan 70 % 
lastenpsykiatriasta julkisessa erikoissairaanhoidossa, 10–20 % julkisessa perusterveydenhuollossa ja 
korkeintaan 10 % yksityissektorilla: Rauman alue irtaantunee erikoissairaanhoidon järjestelmästä 
myös lastenpsykiatrian osalta – muualla Satakunnassa erikoissairaanhoito hoitaa lähes kaiken ja 
yksityissektorin palvelut todennäköisesti edelleen lähes täysin puuttuvat. Forsman arvioi 2025 
Vaasan alueella tuotettavan 50 % lastenpsykiatriasta julkisessa erikoissairaanhoidossa, 30 % 
julkisessa perusterveydenhuollossa ja 20 % yksityissektorilla: erikoissairaanhoitopainotteisuus tulee 
todennäköisesti säilymään pidemmän aikaa, koska siihen on alueella totuttu. Perusterveydenhuollon 
puolella toivottavasti lisätään resursseja, ja yksityisiäkin palveluntuottajia hän uskoo alueelle 
ilmaantuvan vuosien myötä. 
 
Piha ja Koivu arvioivat vuoden 2025 lastenpsykiatritarpeeksi 130 % nykyiseen 
erikoislääkärimäärään nähden: nykyisten 18 vakanssin lisäksi tarvitaan viisi uutta (huomioitu myös 
Turun kaupungin lastenpsykiatripalvelut). Heidän arvionsa mukaan seuraavan 15 vuoden aikana 
erikoislääkärituotanto ei kata eläkepoistumaa. He toteavat lasten mielenterveyshäiriöissä piilevän 
suuren hoidontarpeen, alle 10 % hoitoa tarvitsevista on hoidon piirissä. WHO:n arvion mukaan 
2030 luvulla mielenterveyshäiriöt, erityisesti depressio, on merkittävin työkyvyttömyyden 
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aiheuttaja länsimaissa. 2030-luvulla masentuvat aikuiset ovat tällä hetkellä lapsia, mikä edellyttää 
panostusta lasten mielenterveyshäiriöiden hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn. 
 
Laakso-Santavirta arvioi vuoden 2025 erikoislääkäritarpeeksi 150 % nykymäärään nähden. Hän 
toteaa myös, ettei tällä hetkellä ole alueella eläköityvien tilalle tiedossa yhtään nuorempaa kollegaa. 
Forsmanin tarvearvio on 120 %: erikoislääkäritarve kasvaa, koska alalle ohjautuu lähinnä osa-
aikasta työtä toivovia perhekeskeisesti suuntautuneita nuoria naisia. Toisaalta myös lasten 
/perheiden tilanteet ovat komplisoitumassa, eikä työmäärä ole vähenemässä, vaan ongelmia osataan 
havaita aikaisemmassa vaiheessa. Lastenpsykiatrista työskentelyä perustasolla tulisi vahvistaa. 
 
LASTENPSYKIATRIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025  

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 29 16 20 +4 (+13%) 120-150% 

Suomi 204 119 145 +26 (+13%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Lukujen perusteella nykyinen koulutusvolyymi riittäisi kattamaan eläkepoistuman ja hieman 
lisäämään lastenpsykiatrien määrää alueella, ei kuitenkaan ylilääkärien arvioimaan tarpeeseen 
nähden riittävästi. Huomioiden edellä esitetyt epävarmuustekijät koskien vuosien 2002–2010 
laskennallista koulutusvolyymia tulee ennustetta seuraavien 15 vuoden aikana valmistuvasta 20 
lastenpsykiatrista pitää epävarmana, ja on varsin todennäköistä, että erikoislääkärien määrä jää tätä 
pienemmäksi. Alaa uhkaa nykyisellä koulutusvolyymilla erikoislääkäripula huomioiden jo 
nykyinen erikoislääkäripula sekä palvelutarpeen kasvu. Vuoden 2007 raporttiin nähden erikoisalan 
näkymät vaikuttavat huonontuneen: vuosina 2006-2009 ei Turun yliopistosta ole valmistunut 
yhtään lastenpsykiatria. Erikoislääkärimäärän ja virkatilanteen perusteella rekrytointiongelmat 
vallitsevat edelleen. Vaasan alueella tulisi löytää ratkaisuja, jotka helpottaisivat perheellisten 
erikoistuvien yliopistopalveluiden suorittamista. Tähän voisi olla mahdollista vaikuttaa esimerkiksi 
samanlaisella koulutusyhteistyöllä, jota on toteutettu aikuispsykiatrialla Satakunnan alueella. 
 
 
Nuorisopsykiatria 
 
Nuorisopsykiatrian osalta webropol-kyselyyn vastasivat Satakunnan keskussairaalan ylilääkäri 
Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu sekä Vaasan keskussairaalan ylilääkäri Hilkka-Maija Kolehmainen. 
 
TYÖIKÄISET NUORISOPSYKIATRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 
1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 154 116 (75%) 95 (62%) 25 (16%) 

VSSHP+SatSHP+VSHP 26 19 (73%) 14 (54%) 5 (19%) 
VSSHP 20 14 (70%) 10 (50%) 3 (15%) 
SatSHP 5 4 (80%) 3 (60%) 2 (40%) 
VSHP 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 
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HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT NUORISOPSYKIATRIAN VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
osa-aik. 

Eval 
hoitamatta 

Satakunnan ks 5 - - 2 - - 
Vaasan ks 1 ¼ ¾ 1 - - 

 
Satakunnan keskussairaalassa viroissa on pätevät viranhaltijat, Vaasan keskussairaalassa osa 
viranhaltijoista on epäpäteviä. Viime vuosina Vaasassa ei ole ollut hakijoita avoimena olleeseen 
erikoislääkärin virkaan, erikoistuvan lääkärin virkaan on ajoittain ollut päteviä hakijoita. 
Satakunnassa päteviä hakijoita on riittänyt. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Kolehmainen katsoi nykyisen koulutuksen sisällöllisesti vastaavan sairaaloiden tarpeisiin 
tyydyttävästi, Haapasalo-Pesu taas palvelujärjestelmän kaikkien tasojen tarpeisiin hyvin. 
 
VALMISTUNEET NUORISOPSYKIATRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 13 1,4 0-4 21 
Kaikki yliopistot 71 7,9 3-13 118 

 
Vuosina 2002–2005 TY:sta valmistui viisi nuorisopsykiatria (joista 4 vuonna 2002) ja vuosina 
2006–2010 kahdeksan nuorisopsykiatria, joten tuotanto näyttää vakaalta eikä siirtymäajan 
päättyminen vuonna 2005 ole vaikuttanut merkittävästi laskelmaan. Tilanne vaikuttaa 
samankaltaiselta myös muissa yliopistoissa. 
 
Vuoden 1994 jälkeen TY:sta valmistuneista 19 nuorisopsykiatrista 13 on jäänyt VSSHP:n alueelle 
ja kolme Satakuntaan, yksi on muuttanut HUS:n, yksi TAYS:n  ja yksi KYS:n ERVA-alueelle. 
Vastaavasti 1994 jälkeen valmistuneista nuorisopsykiatreista yksi Helsingistä, yksi Kuopiosta ja 
yksi ulkomailta valmistunut on muuttanut Varsinais-Suomeen ja yksi Helsingistä valmistunut 
Vaasaan. Näin ollen selvityksen piirissä olevan alueen 20:stä vuoden 1994 jälkeen valmistuneesta 
nuorisopsykiatrista neljä on valmistunut muualta kuin Turusta. Selvityksen piirissä oleva alue 
kokonaisuudessaan on saanut hienoista nuorisopsykiatrian erikoislääkärien muuttovoittoa nykyisen 
TYKS:n ERVA-alueen pysyttyä muuttotilastossa nollabalanssissa. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Satakunnan alueella eivät Haapasalo-Pesun mukaan nuorisopsykiatrian palveluiden kysyntä ja 
tarjonta kohtaa: virkoja on nykyisellään liian vähän, mikä johtaa liian suureen työmäärään 
erikoislääkäriä kohden. Kysyntää alueella on ja siihen voitaisiin vastata, mikäli virkoja olisi 
tarpeeksi ja sitä kautta tekijöitä. Yksityissektorin osuudeksi palvelutarjonnasta hän arvioi 0–10 %. 
Hän laskee alueen nuorisopsykiatrivajeeksi tällä hetkellä kolme erikoislääkäriä virkojen kehityksen 
jäätyä jälkeen muusta henkilöstöstä. 
 
Yksityissektori kattaa Kolehmaisen mukaan 10–20 % palvelutarjonnasta VSHP:n  alueella, 
Folkhälsan toimii ja yksityispsykiatrit hoitavat jonkin verran nuoria. Alueella nuorisopsykiatrian 
palveluiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa ja hoitotakuussa pysytään hyvin. 
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TULEVAISUUS 
 
Molemmat ylilääkärit arvioivat nuorisopsykiatrian palveluista sairaanhoitopiiriensä alueella vuonna 
2025 tuotettavan 80 % julkisella sektorilla erikoissairaanhoidossa, kun taas yksityissektorille ja 
julkiselle perusterveydenhuollolle kummallekin jää 10 % osuus. Vuoden 2025 erikoislääkäri-
tarpeeksi Kolehmainen arvioi 120 % nykyhetkeen nähden Vaasan ollessa aktiivinen 
opiskelijakaupunki ja maahanmuuton lisääntyessä. 
 
NUORISOPSYKIATRIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 26 14 21 +7 (+27%) 120% 

Suomi 154 95 118 +23 (+15%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Erikoisalan tilanne näyttää yhä vakiintuneen vuoden 2007 raporttiin nähden, joskaan nyt ei 
valitettavasti ole käytettävissä Varsinais-Suomen ylilääkärien arvioita. Satakunnassa vaikuttaa 
olevan erikoislääkärin virkojen vajausta palvelukysyntään nähden, mutta nykyisellä 
koulutusvolyymilla pystytään korvaamaan eläkepoistuma sekä lisäämään nuorisopsykiatrimäärää 
niin, että mahdollisesti perustettaviin virkoihin riittäisi ainakin laskennallisesti hakijoita. Turusta 
valmistuneet nuorisopsykiatrit ovat tähän mennessä varsin hyvin hakeutuneet töihin Satakuntaan. 
Jatkossa tämän suuntauksen jatkamisen sekä Vaasan kasvavan tarpeen täyttäminen on tärkeää ja 
edellä todetun valossa myös mahdollista. Kumpikaan ylilääkäri ei tässä yhteydessä kommentoinut 
ajankohtaisia suunnitelmia lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisalojen yhdistämiseksi, joskaan asiaa 
ei erikseen kysytty. 
 
 
Psykiatria 
 
Psykiatrian osalta haastateltiin TYKS:n ylilääkäri, professori Raimo K. R. Salokangas sekä 
VSSHP:n ylilääkäri Anna-Kaisa Juuti ja webropol-kyselyyn vastasivat Satakunnan 
sairaanhoitopiirin toimialajohtaja Niko Seppälä, Vaasan keskussairaalan ylilääkäri Jouko Alanko, 
Turunmaan sairaalan ylilääkäri Irma Myllylä sekä Salon aikuispsykiatrian poliklinikan ylilääkäri 
Tommi Väyrynen. 
 
TYÖIKÄISET PSYKIATRIT SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 926 566 (61%) 557 (60%) 138 (15%) 

VSSHP+ SatSHP+VSHP 124 60 (48%) 69 (56%) 21 (17%) 
VSSHP 99 52 (53%) 53 (54%) 19 (19%) 
SatSHP 16 6 (38%) 11 (69%) 2 (13%) 
VSHP 9 2 (22%) 5 (56%) 0 (0%) 

 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on yhteensä 34 psykiatrian erikoislääkärin virkaa joista 
13:ssa on epäpätevä viran hoitaja ja 1–3 on tilannekohtaisesti täyttämättä viranhaltijoiden vaihtaessa 
työpaikkoja. Erikoislääkärin viroista kolme on täysipäiväisiä ja yksi sivuvirka (professorin). 
Halikossa ja Uudessakaupungissa on molemmissa erikoislääkäreinä ylilääkäri ja apulaisylilääkäri 
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muiden erikoislääkärin virkojen ollessa täytettyjä erikoistuvilla lääkäreillä. Lisäksi 
Uudessakaupungissa käytetään jonkin verran ostopalvelua polikliinisessa toiminnassa. Useissa 
erikoistuvan lääkärin viroissa on muiden alojen erikoistuvia tekemässä ”reunoja”. Viranhaltijoiden 
vaihtuvuus on erikoislääkärin virkojen suhteen suuri ongelma, ja periferian erikoislääkärivirkoja on 
huomattavasti hankalampi täyttää kuin Turussa ja sen lähistöllä sijaitsevia. Palkalla on pystytty 
psykiatrialla kilpailemaan erikoistuvien pääsääntöisesti saadessa erikoislääkärin palkan 
epäpätevyysvähennyksellä. Tämä kilpailuetu on kuitenkin sairaanhoitopiirin toimesta poistumassa. 
Syrjäseutulisiin tulisi Juutin mukaan kuitenkin jatkossakin olla ainakin mahdollisuus. 
 
Satakunnassa on Seppälän mukaan 28 täysiaikaista ja yksi osa-aikainen psykiatrian 
erikoislääkärivirka sekä yksi yliopiston sivuvirka. Näistä on hoitamatta 2,8 ja lisäksi virassa olevista 
erikoislääkäreistä yksi kokoaikainen ja kaksi 50 % työaikaa tekevää ovat jo ylittäneet eläkeiän. 
Erikoistuvan lääkärin virkoja on yksi ja tällä on hoitaja, kaikkiaan erikoistuvia lääkäreitä on kuusi. 
Hakijoita virkoihin on ollut ajoittain. Lisäksi Porin Mielenterveyskeskus on ulkoistettu Attendo 
MedOnelle. Mielenterveyskeskuksessa on viisi virkaa, jotka ovat täyttämättä ja käyttämättä eikä 
näitä ole laskettu arvioon. Satakunnan alueella toimii myös kolme psykiatria muissa kuin 
ensisijaisesti psykiatrian erikoislääkärin tutkintoa edellyttävissä tehtävissä. 
 
Vaasassa on Alangon mukaan kaksi kokopäivätoimista psykiatria sekä kuusi osa-aikaista. 14 virkaa 
on hoitamatta. Erikoistuva virkoja on neljä, joissa kaikissa on tekijä. Hakijoita on ollut vain 
ajoittain. Lisäksi yksi psykiatri toimii perusterveydenhuollossa ja yksi tehtävissä, jotka eivät 
ensisijaisesti edellytä psykiatrian erikoislääkärin tutkintoa. 
 
Turunmaan sairaalassa sekä tämän toimialueeseen kuuluvassa Paraisten mielenterveyskeskuksessa 
toimii kaksi psykiatrian erikoislääkäriä sekä ykis erikoistuva lääkäri. Salossa toimii neljä 
täysipäiväistä sekä yksi osa-aikainen erikoislääkäri. Varsinaisia erikoistuvan virkoja ei ole. 
Hakijoita virkoihin on molemmissa riittänyt ajoittain. 
 
Varsinais-Suomessa kaksi psykiatrian erikoislääkäriä toimii julkisella sektorilla muissa kuin 
psykiatrin pätevyyttä edellyttävissä tehtävissä. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Psykiatrian erikoislääkärikoulutus sisältää Turussa nykyisellään kolme vuotta pakollista koulusta, 
josta vuosi suljetulla osastolla, vuosi avohoidossa ja vuosi yleissairaalapsykiatriaa. Koulutukseen 
kuuluu myös kattava sisäinen koulutusohjelma seminaareineen ja meetingeineen. Professori arvioi 
koulutuksen tällä hetkellä vastaavan varsin hyvin työelämän vaatimuksiin ja tärkeimmän 
kehittämiskohteen lienevän erikoistuvan mahdollisuuden nähdä mahdollisimman paljon ja 
monipuolisesti potilaita, joskaan erityisempiä puutteitta tässä suhteessa ei ole nykytilanteessakaan. 
Sisäistä koulutustoimintaa pyritään syventämään ja kehittämään suuntaan, jossa koulutettavalle 
tulisi luonnolliseksi tavaksi seurata alan kirjallisuutta kriittisesti. Lisäksi pyritään jatkossa saamaan 
koulutukseen sisältyvän psykoterapeuttikoulutuksen hyväksyminen myös ammattinimikkeeksi. 
TYKS:n Psykiatrian klinikan (Erityispalveluyksikön) viroissa ulkopuolisiin koulutuksiin 
pääseminen on järjestynyt hyvin, mikä toimii myös rekrytointivalttina. Muualla tämä ei kuitenkaan 
aina ole toteutunut yhtä optimaalisesti. 
 
Professori näkee periaatteessa hyväksi lähestymiseksi psykiatrian koulutukseen 
terveyskeskuspalveluiden suorittamisen ennen eriytyvän koulutuksen aloittamista. Niinikään hän 
pitää varsinaista yleislääkärin koulutusta hyvänä lähtökohtana psykiatrian erikoistumiselle vaikka 
tämä merkitseekin hieman korkeampaa psykiatrian opintojen aloitusikää. Myös työkokemus 
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neurologialta olisi psykiatriksi koulutettavalle suotavaa, mutta käytännössä neurologian alan 
koulutuspaikat muodostavat tässä pullonkaulan. Myös kokemus sisätautialalta olisi eduksi etenkin 
psykiatrian potilaiden somaattisen komorbiditeetin merkityksen nykyään korostuessa. Myös 
ylilääkäri Juuti arvioi hyväksi ”reunojen” tekemisen somaattisilla erikoisaloilla kuten neurologialla 
ja sisätaudeilla sekä yleislääketieteen kokemuksen hyödylliseksi psykiatrille. 
 
Tieteellisen koulutuksen arvostuksen professori Salonkangas toteaa viimeisen vuosikymmenen 
aikana kokeneen selvän taantuman sekä työnantajien että työntekijöiden silmissä. Erikoistuvien into 
tutkimuksen tekemiseen on vähäistä eikä tilanne muutu erikoistumisen jälkeenkään. Kuitenkin olisi 
toivottavaa saada kiinnostus kasvamaan, koska tutkimus auttaisi paitsi käytännön työssä myös 
palvelujärjestelmän ja oman alan kehittämisessä. LT- ja el-tutkintoja suorittaminen yhtä aikaa olisi 
toivottavaa ja tätä voisi tukea esim. vuoroviikoin tehtävällä kliinisellä ja tutkimustyöllä, joista 
maksettaisiin keskeytymättä palkkaa. Järjestelyä voisi tukea esim. evo-rahoituksella. Lisäisikö tämä 
kiinnostusta tutkimustyötä kohtaan on avoin kysymys. Tällä hetkellä useat erikoistuvat sanovat 
asiasta kysyttäessä suoraan, ettei heidän nähdäkseen tutkimustyöstä ja tieteellisestä meritoitumisesta 
ole mitään hyötyä. 
 
Salokankaan arvion mukaan 20–30 % TYKS:sta valmistuvista psykiatreista suuntaa 
privaattipuolelle. Valtaosan hän arvioi jäävän Turun seudulle. Satakunnan psykiatripulan 
helpottamiseksi on käynnistetty paikallinen psykiatrikoulutus, joka on nyt saavuttanut sen tason, 
että psykiatriaan voi erikoistua kokonaan Satakunnassa. Paikallisen koulutuksen professori näkee 
parhaaksi ratkaisuksi myös muuten paikallisen pulan lievittämiseen, esim. Vaasassa. Siihen 
tarvittaisiin kuitenkin vähintään kaksi opetushenkilöstöön kuuluvaa eli käytännössä professori ja 
kliininen opettaja. 
 
Koulutusyhteistoiminnan jatkamisen Turun kaupungin kanssa professori näkee aiheelliseksi ja 
pitkän kehityksen tulokseksi. Koulutuksen keskittäminen pelkästään sairaanhoitopiiriin aiheuttaisi 
käytännön ongelmia ja laskisi koulutuksen tasoa. Erityisesti erikoistuvat hyötyvät nykyisestä 
järjestelystä monipuolisine sijoitusvaihtoehtoineen. 
 
Terveydenhuollon henkilöstöpalveluyritysten kautta tehtyjä psykiatrian palveluita ei Turussa ole 
hyväksytty erikoistumispalveluihin, mikä on aiheuttanut jonkin verran tyytymättömyyttä etenkin 
nyt, kun Porin kaupungin psykiatrian avoterveyspalvelut ulkoistettiin. Tämä on johtanut yksittäisten 
erikoistuvien suuntautumiseen Tampereelle, missä ao. palvelua on jossain määrin hyväksytty. 
 
Seppälä katsoo erikoisalan koulutuksen sisällön vastaavan välttävästi palvelujärjestelmän kaikkien 
tasojen tarpeisiin: koulutus on hajanaista laajalla erikoisalalla, tarvitaan lisää koulutusta 
moniammatillisen tiimin vetämiseen,  Hän pitää tärkeänä mahdollisuutta erikoistumiskoulutuksen 
suorittamiseen kokonaisuudessaan yliopistopaikkakunnan ulkopuolella - liian moni erikoistuva jää 
yliopistosairaalakaupunkiin yliopistosairaalapalvelun jälkeen. Ehkä yliopistosairaalapalvelun 
suorittaminen pääsääntöisesti erikoistumisen aluksi eikä lopuksi auttaisi; annettaisiin ensin 
teoreettinen koulutus ja osa erikoistujista joutuisi menemään lopuksi keskussairaalaan, jolloin ehkä 
jäätäisiin herkemmin alueelle. 
 
Alanko arvioi koulutuksen sisällöllisesti vastaavan hyvin sairaaloiden ja yksityissektorin tarpeisiin, 
mutta perusterveydenhuollon tarpeisiin vain välttävästi. Erityisesti hallinnon koulutus on liian 
vähäistä. Myllylä arvioi koulutuksen vastaavan sisällöllisesti hyvin palvelujärjestelmän kaikkien 
sektoreiden tarpeisiin, mutta näkee ongelmana sen, ettei ole ollut suosittu erikoistumisala. Ala on 
mielenkiintoinen, mutta kuormittava. Väyrysen mukaan koulutus vastaa sisällöllisesti tyydyttävästi 
palvelujärjestelmän eri tasojen tarpeisiin. Erikoistuvien lääkäreiden seminaariohjelma on 
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päivittämisen tarpeessa, eikä koulutuksessa painoteta riittävästi potilaan kohtaamisen ja 
luottamuksellisen hoitosuhteen rakentamisen taitoja eikä toisaalta myöskään psykiatrisessa 
tutkimuksessa käytettävää metodologiaa saati psykofarmakologiaa. 
 
 
VALMISTUNEET PSYKIATRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 36 4 0-9 60 
Kaikki yliopistot 312 34,7 19-62 520 

 
Puhakan raportin perusteella erikoisalalla ei tehty organisatorisia muutoksia, mutta pitkällä 
aikavälillä on VSSHP:n strategiassa pyritty alueellisten erojen tasoittamiseen. Eniten psykiatreja 
viime vuosikymmenellä valmistui siirtymäajan päättyessä vuonna 2005 (9), mutta 
erikoislääkärituotanto on jatkunut vakaana myös vuosikymmenen lopulla. 
 
Vuoden 1994 jälkeen TY:sta valmistuneista 69 psykiatrista 54 on jäänyt VSSHP:n alueelle neljän 
suunnattua Satakuntaan, kuuden HUS-alueelle ja viiden TAYS-alueelle. Vastaavasti 1994 jälkeen 
valmistuneista psykiatreista kaksi Tampereelta ja yksi Kuopiosta valmistunut sekä kaksi, joiden 
tutkinnonsuorittamisyliopistosta ei ole tietoa, on asettunut Varsinais-Suomeen, kolme Tampereelta, 
kaksi Helsingistä ja yksi Oulusta valmistunut Satakuntaan, sekä kolme Helsingistä ja kaksi 
Tampereelta valmistunutta Vaasaan. Näin ollen selvityksen piirissä olevan alueen 74:stä vuoden 
1994 jälkeen valmistuneesta psykiatrista 14 on valmistunut muualta kuin Turusta eikä kahden 
valmistumispaikkaa tiedetä. Koko länsirannikon alue on siis kokonaisuutena saanut lievää 
psykiatrien muuttovoittoa nykyisen TYKS:n ERVA-alueen pysyessä nollabalanssissa. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Juuti arvioi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella olevan tällä hetkellä 15 psykiatrin vajeen 
ja tilanteen Satakunnassa olevan suhteellisesti vähintään yhtä huono. 
 
Seppälän mukaan työmäärä lääkäriä kohden on Satakunnassa huomattavasti suurempi kuin 
Varsinais-Suomessa. Psykiatrian akuuttiosastolla Turussa yleensä 1 el + 1 eval + jkv ylilääkärin 
työpanosta, Satakunnassa yleensä 1 eval + jkv ylilääkärin työpanosta. Suhteessa suuremman 
työmäärän + syrjäisemmän sijainnin vuoksi merkittävä huomioiminen palkkauksessa suhteessa 
yliopistokaupungin palkkaukseen on aiheellista. Julkisen sektorin etuusbyrokratia vie kohtuuttoman 
ajan avohoitolääkärin työstä, haittaa työn mielekkyyttä ja karkottaa lääkäreitä yksityissektorille. 
Sairaalatyössä lisääntynyt juristeria ja pikkutarkka lainsäädäntö lisää lääkäreiden työmäärää ja 
osaltaan hankaloittaa hoitoa, mikä pitäisi huomioida lääkäreiden määrissä. Potilaiden, yhteiskunnan 
ja kehittyvän lääketieteen vaatimuksiin vastaaminen yhdistettynä huonosti toimivaan, toimintaa 
hidastavaan ja työmotivaatiota syövään tietotekniikkaan, jonka käyttö ei ole vältettävissä, vaikeuttaa 
tilannetta. Psykiatrian alan julkisen sektorin palveluiden kysyntä ja tarjonta eivät Seppälän mukaan 
ole SatSHP:n alueella tasapainossa johtuen psykoterapian ja neuropsykiatristen palveluiden 
riittämättömyydestä. Yksityissektorin hän arvioi vastaavan 0–10 % SatSHP:n alueen psykiatrian 
palvelutuotannosta. Julkisella sektorilla hän arvioi erikoisalalla olevan piirissä 12 psykiatrin vajeen 
ja luultavasti yksityissektorillakin olisi tilaa 2–4 psykiatrille. Lisäksi perusterveydenhuolto ja 
kehitysvammahuolto ottaisivat luultavasti mielellään palvelukseensa psykiatrian erikoislääkäreitä, 
jos näitä olisi tarjolla. Kaikkinensa tilanne on kohtuullinen, mutta pulaa on erityisesti kokeneista 
erikoislääkäreistä. Seppälän mukaan yliopistokaupungit ovat onnistuneet vetämään puoleensa 
erikoistuvia lääkäreitä, eivätkä (vähät) erikoistumiskoulutuksessa olleet ole halukkaita palaamaan 
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tekemään usein kaksinkertaista työmäärää vain hieman paremmalla palkalla, kun 
yliopistosairaalakaupungin julkinen ja yksityinen puoli tuntuvat vetävän. Tähän vaikuttaa myös 
Satakunnan yleinen heikko vetovoima asuinpaikkana sekä puolison vähäiset 
työnsaantimahdollisuudet. Vakansseja olisi Satakunnassa tarpeen lisätä ja Seppälän käsityksen 
mukaan tähän on halujakin ollut, mutta asia ei ole edennyt hakijoiden puutteen vuoksi. 
 
Vaasan alueella julkisen sektorin kysyntä ja tarjonta eivät Alangon mukaan ole tasapainossa johtuen 
kroonisesta ja vaikeasta lääkäripulasta. Yksityissektorin hän arvioi tuottavan 10–20 % psykiatrian 
palvelutarjonnasta Vaasan alueella. Psykiatripulaksi alueella hän arvio 20 erikoislääkäriä, lisäksi 
virkapohja on liian suppea. 
 
Myllylän mukaan 1990-luvun laman aikana psykiatrien virkojen määrä väheni huomattavasti 
sairaaloissa eikä suunniteltua resurssilisäystä avohoidossa toteutettu. Kuitenkin potilaat ovat 
siirtyneet paljolti avohoitoon. Nykyinen vaativampi työelämä ei salli, että vajaakuntoiset työntekijät 
pysyvät mukana työelämässä eikä potilaita voi resurssipulan vuoksi hoitaa niin hyvin kuin haluaisi. 
Hänen hoitamansa potilaat ovat vaativia, usein moniammatillisen tiimin tarvitsevia. Yhteiskunta 
asettaa lisävaatimuksia: mm. alle 23-vuotiaalle ensimmäinen aika kolmen viikon sisällä ja kuuden 
viikon sisällä diagnoosi ja hoitosuunnitelma uuden terveydenhuoltolain mukaan. Myllylän mukaan 
kysyntä ja tarjonta eivät ole piirin alueella tasapainossa: virkoja on liian vähän kysyntään nähden 
eivätkä nämäkään ole kaikki täynnä. Yksityissektorin osuudeksi psykiatrian palvelutarjonnasta 
VSSHP:n alueella hän arvioi 10–20 %. 
 
Väyrysen mukaan kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, koska perustason 
mielenterveyspalvelujärjestelmä on valitettavan kehittymätön, mikä aiheuttaa ruuhkaa 
erikoissairaanhoidon puolella. Hän arvioi yksityissektorin osuudeksi palvelutarjonnasta 10–20 % 
kuten Myllyläkin. Hän arvioi sairaanhoitopiirin alueen psykiatrivajeeksi tällä hetkellä 10 
erikoislääkäriä. 
 
TULEVAISUUS 
 
Juutin mukaan tulevaisuudessa palvelutarpeeseen tulee vaikuttamaan psykiatriatalon valmistuminen 
TYKS:n läheisyyteen ja alueellisen erikoissairaanhoidon näin siirtyessä suurelta osin Turkuun. 
Tämänsuuntaista kehitystä on jo hiljakseen toteutettu virkapohjien suuntaamisen osalta 
sairaanhoitopiirin sisällä. Erikoislääkäritarpeen lisääntymiseen tulee vaikuttamaan myös 
työsidonnaisuuden väheneminen, jolloin jatkossa tullaan tarvitsemaan enemmän erikoislääkäreitä 
virkapohjan täyttämiseen. Työmäärää lisäävät myös byrokratian vaatimukset paperitöiden ja 
lausuntojen lisääntyessä. Psykiatrien työpanosta ei ole suunnitteilla laajemmin jalkauttaa 
perusterveydenhuoltoon, mutta maltillinen psykiatrintoimien lisääminen perusterveydenhuollossa 
olisi toivottavaa, jolloin alueellisten hoitoketjujen toteutuminen ja suunnittelu tehostuisivat. 
Erityisen tärkeää olisi saada perusterveydenhuoltoon psykiatrisesti suuntautuneita ja erikoistuneita 
sairaanhoitajia. Terveyskeskuslääkäreiden työmäärän lisäämistä psykiatrisen palvelutarpeen osalta 
ylilääkäri ei näe mahdolliseksi. Erikoissairaanhoito tulee jatkossa myös panostamaan 
perusterveydenhuollon konsultaatio- ja opetustoimintaan sekä erilaisten yhteistyömallien 
kehittämiseen. 
 
Ylilääkäri Juuti katsoi vuoden 2025 erikoislääkäritarpeeksi n. 130 % nykytilanteeseen nähden 
huomioiden tämänhetkisen vajeen. Oleellisen tärkeää on paitsi alalle rekrytoinnin onnistuminen 
myös koulutusvolyymin lisääminen niin, että ainakin merkittäviin ja suosittuihin koulutuspisteisiin 
kuten addiktiopoliklinikalle ja neuropsykiatriselle poliklinikalle saataisiin koulutusvirat. Samoin 
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tulisi panostaa koulutuksellisesti Salon alueen tulevaan sairausryhmäkohtaiseen toiminnan 
organisointiin. 
 
Seppälä arvioi julkisen sektorin vastaavan vuonna 2025 SatSHP:n psykiatrian alan 
palvelutarjonnasta 70 %:sti yksityissektorin vastatessa 30 %:sta. Tätä on kuitenkin vaikea ennustaa. 
Psykiatrista asumispalvelua on yksityistetty laajasti. Lisäksi Porin psykiatrinen avohoito on 
ulkoistettu. Jatkuuko ulkoistus vai ei, on epäselvää. Yksityissektori alueella on sinällään melko 
huonosti kehittynyt. Seppälä katsoo vuoden 2025 erikoislääkäritarpeen vastaavan nykymäärää, 
kunhan erikoislääkärit saataisiin jakautumaan alueittain tasaisemmin ja oikeisiin tehtäviin. 
 
Alanko arvioi Vaasan seudulla 2025 psykiatrian palveluista 50 % tuotettavan julkisessa 
erikoissairaanhoidossa, missä psykiatrinen sairaala- ja pakkohoito säilyvät, 20 % julkisessa 
perusterveydenhuollossa ja 30 % yksityissektorilla. Erikoislääkäritarpeeksi tuolloin hän arvioi 120 
% nykytilanteeseen nähden: vaatimusten kasvu ja epävarmat ajat lisäävät ihmisten psyykkistä 
sairastavuutta. Lisäksi hoitomenetelmien kehittyminen vaatii entistä suppeampaa erikoistumista. 
 
Myllylä arvioi psykiatrian palveluista 2025 tuotettavan VSSHP:n alueella 50 % julkisessa 
erikoissairaanhoidossa, 30 % julkisessa perusterveydenhuollossa sekä 20 % yksityissektorilla. 
Terveyskeskus- ja työterveyslääkärit tulevat hoitamaan osan lievemmistä häiriöistä enenevässä 
määrin ja toivon mukaan tekevät myös osan B-lausunnoista, nyt Kela vaatii jo kahden kuukauden 
sairausloman jälkeen psykiatrin lausunnon. Vuoden 2025 psykiatritarpeeksi VSSHP:n alueella hän 
arvioi 150–200 % nykytilanteeseen nähden viitaten vallitsevaan erikoislääkäripulaan erikoisalalla. 
 
Väyrynen arvioi palveluista 2025 tuotettavan 50 % julkisessa erikoissairaanhoidossa lopun 
jakautuessa tasan julkisen perusterveydenhuollon ja yksityissektorin kesken. Yksityissektori 
työllistää tällä hetkellä hyvin psykiatreja ja palveluiden siirtyminen siihen suuntaan 
ostopalvelujärjestelyin tullee lisääntymään, kun julkisella puolella on samanaikaisesti lääkärivajetta. 
Perusterveydenhuollon rooli tullee lisääntymään. Vuoden 2025 erikoislääkäritarpeeksi hän arvioi 
110 % nykymäärästä: psykiatristen palveluiden käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. 
Työkyvyttömyyseläkkeistä suurin osa johtuu mielenterveydenhäiriöistä, eli tehokkaammalle 
palvelulle olisi kysyntää. 
 
Suomen psykiatriyhdistys on arvioinut vuonna 2025 valtakunnallisesti tarvittavan 1036 psykiatrian 
erikoislääkäriä mikä vastaa 112 % tämänhetkiseen psykiatrimäärään nähden. 
 
PSYKIATRIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 124 69 60 -9 (-7%) 100 - 130% 

Suomi 926 557 520 -37 (-4%)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Vuoden 2007 jälkeen tilanne ei ole merkittävästi muuttunut eikä nykyisellä koulutusvolyymilla 
pystytä korvaamaan edes eläkepoistumaa. Tilanne on samansuuntainen valtakunnallisesti, joten 
muuttoliikkeestä ei ole odotettavissa ainakaan apua. Alalle rekrytointi on merkittävä koulutushaaste, 
johon on jatkossa kiinnitettävä erityishuomiota, samoin erikoislääkäreiden tasapainoisempi 
alueellinen sijoittuminen. Alueellisten koulutusratkaisuiden jatkokehittäminen ja luominen Vaasaan 
on tässä tärkeää. Huomioiden jo tällä hetkellä vallitseva psykiatripula selvityksen piirissä olevalla 
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alueella vaikuttaa psykiatrikoulutuksen lisääminen tarpeelliselta. Mahdollisuuksien mukaan tulisi 
myös edesauttaa psykiatrityövoiman kohdentumista työn vaikuttavuuden parantamiseksi 
lääketieteellisesti merkittäviin tehtäviin ja esimerkiksi vaikuttaa hallinnollisten ja byrokraattisten 
tehtävien vähentämiseen.  
 
 
11 HAMMASLÄÄKETIETEENALAT 
 
 
Suu- ja leukakirurgia 
 
Webropol-kyselyyn vastasivat ylilääkäri Risto-Pekka Happonen, TYKS, ja ylihammaslääkäri Kari 
Panula, Vaasan keskussairaala. Alla olevissa luvuissa on huomioitu suu- ja leukakirurgian 
erikoishammaslääkärit ja erikoislääkärit yhtenä kokonaisuutena. 
 
TYÖIKÄISET SUU- JA LEUKAKIRURGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT JA ERIKOISLÄÄKÄRIT 
SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Lääkäriliiton tilasto 1.1.2011, Hammaslääkäriliiton tilasto 
30.11.2011 ja Valviran tilasto 27.12.2011) 

Alue El-määrä Naisia >50-vuotiaita HLT/LT/LKT 
Suomi 98 23 (23,5 %) 63 (64,3 %) Ei tiedossa 

VSSHP+SatSHP+VSHP 18 5 (27,7 %) 10 (55,5 %) 8 (44,4 %) 
VSSHP 14 5 (35,7 %) 8 (57,1 %) 7 (50,0 %) 
SatSHP 2 0 1 (50 %) 0 
VSHP 2 0 1 (50 %) 1 (50,0 %) 

 
SUU- JA LEUKAKIRURGIAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT (Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
osa-aik. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 4 3 0,3 3  - 
perusth  1 0,5    

Satakunnan ks 1   0   
perusth 0      

Vaasan ks 2   1   
perusth 0      

 
TYKS:ssa on neljä kokopäiväistä suu- ja leukakirurgin virkaa sekä kolme yliopiston opettajan 
sivuvirkaa. Kaksi pääviroista on täytetty osa-aikaisilla työntekijöillä ja yhtä sivuviroista hoitaa 
toisen erikoisalan hammaslääkäri. Kaikissa viroissa olevat henkilöt ovat erikoistutkinnon 
suorittaneita ja kaikki ovat suorittaneet tutkinnon Turun yliopistossa. Satakunnan keskussairaalassa 
toimii yksi Turusta valmistunut ja Vaasan keskussairaalassa kaksi suu- ja leukakirurgia. Turun 
perusterveydenhuollossa on yksi alan erikoishammaslääkäri, joka on 50 % osa-aikaeläkkeellä. 
Erikoistumisvirkoja TYKS:ssa on 3 ja näiden lisäksi muissa yhteistyöyksiköissä kolme. 
 
ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Puhakan raportin perusteella koulutusvolyymiin ei tehty muutoksia. Taulukossa on esitetty 
Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tilastojen mukaan lasketut Suomessa ja Turun 
yliopistossa valmistuneiden suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäreiden ja erikoislääkäreiden 
määrät.  
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VALMISTUNEET SUU- JA LEUKAKIRURGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT JA 
ERIKOISLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 11 1,2 0-2 18 
Kaikki yliopistot 37 4,1 0-9 61,5 

 
Tilastojen mukaan vuonna 2002 ja sen jälkeen on Suomessa valmistunut 37 suu- ja leukakirurgia, 
joista 11 on valmistunut TY:sta. Turusta valmistuneista osa (3; 27,2 %) on hakeutunut 
työskentelemään muiden sairaanhoitopiirien alueelle. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Suu- ja leukakirurgian erikoislääkärit toimivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. VSSHP:ssä 
virkoihin ei ole viime vuosina aina ollut päteviä hakijoita. Ylilääkäri Happosen mukaan kysyntä ja 
tarjonta eivät ole tasapainossa. Etenkin perusterveydenhuollon piirissä tulisi olla enemmän suu- ja 
leukakirurgeja. Lähes puolet palvelutuotannosta VSSHP:n alueella sijoittuu yksityissektorille.  
Myös osa TYKS:n viroista on osa- ja määräaikaisesti täytettyjä. 
 
Satakunnan keskussairaalassa on yhden suu- ja leukakirurgin vaje. Piirissä ei ole virkoja 
perusterveydenhuollossa ja yksityissektorillakin on palvelutarjonnan vajetta. Vaasan 
sairaanhoitopiirissä on kaksi erikoishammaslääkäriä keskussairaalassa, mikä riittää 
erikoissairaanhoitoon, avoterveydenhuoltoon kuitenkin mahtuisi ylihammaslääkäri Panulan mukaan 
yksi virka terveyskeskukseen, tällaista ei piirissä tällä hetkellä ole. Piirissä ei kuitenkaan ole suurta 
tarjonnan vajetta, 2-3 spesialistia työskentelee yksityissektorilla kokonaispanokseltaan arviolta n. 
1/3 viikkotuntimäärällä. 
 
Arviot yksityissektorin palvelutuotannon osuudesta vaihtelivat VSSHP:n 40 50 prosentista Vaasan 
sairaanhoitopiirin 20-30 prosenttiin. Ylil. Happosen mukaan perusterveydenhuoltoon tarvittaisiin 
virkoja lisää vahvistamaan julkisen sektorin palvelutuotantoa. 
 
TULEVAISUUS 
 
Palvelutarjonnan tulevissa arvioissa kummankin vastaajan mukaan yksityisen palvelutuotannon 
osuus pienenisi 20–25 prosenttiin. Perusterveydenhuollon osuudeksi arvioitiin 10–25 % 
palvelutarjonnasta ja erikoissairaanhoidon osuudeksi 50–70 %.  
 
Tarve vuonna 2025 arvioitiin VSSHP:ssa 20 % suuremmaksi nykytilaan verrattuna, Satakunnan 
sairaanhoitopiirissä 50 % nykyistä suuremmaksi. Nykyisen vajeen korjaaminen, uusien vaativien 
erikoissairaanhoidon hoitojen ja perusterveydenhuollon vahvistaminen ovat perusteluna kasvavalle 
tarpeelle. Vaasassa nykyistä virkamäärää pidettiin kutakuinkin riittävänä.  
 
Käytettyjen tilastojen mukaan vuoteen 2025 mennessä eläkeiän saavuttaa 55 % suu- ja 
leukakirurgeista. Varsinais-Suomen kahdeksasta yli 50-vuotiaasta alan erikoishammaslääkäristä 
viisi on eläkeiässä aivan lähivuosina. 
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SUU- JA LEUKAKIRURGIAN ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 18 10 18* 8 (44,4 %) +0–20 % 

Suomi 98 63 61 -2 (-2%)  
*arvio perustuu toteutumaan 2002–2010 eli valmistuu keskimäärin 1,2 vuodessa 
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Suu- ja leukakirurgian julkisen sektorin palveluissa on vaje TYKS:n ERVA-alueella, joka ilmenee 
etenkin perusterveydenhuollon niukkana palvelutuotantona. Seurauksena on painetta julkisella 
sektorilla erikoissairaanhoitoon ja palvelujen hankkimiseen yksityissektorilta. Vaasan 
sairaanhoitopiirissä palvelurakenne, kysyntä ja tarjonta ovat paremmin tasapainossa.  
 
Tulevaisuudessa palvelujen kysynnän arvioitiin kasvavan kirurgisten ja muiden hammaslääketieteen 
erikoisalojen hoitomenetelmien kehittymisen myötä. Myös väestön ikääntyminen lisää olennaisesti 
palvelutarvetta suu- ja leukakirurgian alalla. Palvelutuotannon siirtymistä osin perusterveyden-
huollon suuntaan pidettiin perusteltuna, mutta tämä edellyttäisi tietoista virkarakenteen ohjausta. Jos 
näin tapahtuu, yksityissektorin roolin arvioitiin hieman pienenevän. 
 
Turun yliopiston erikoistuvien virkamääristä ennustettu koulutusmäärä vastaa eläkkeelle siirtymistä. 
Tämä ei kuitenkaan välttämättä riitä suu- ja leukakirurgian palvelujen lisääntymistarpeen 
tyydyttämiseen, koska osa Turusta koulutetuista siirtyy työskentelemään TYKS:n ERVA-alueen ja 
Vaasan sairaanhoitopiirin ulkopuolelle.  
 
 
Hampaiston oikomishoito 
 
Webropol-kyselyyn on vastannut erikoishammaslääkäri Päivi Jääsaari, TYKS. 
 
TYÖIKÄISET HAMPAISTON OIKOMISHOIDON ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT 
SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Hammaslääkäriliiton tilasto 3011.2011 ja Valviran tilasto 
27.12.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita LT/LKT 
Suomi 135 107 69 (79,3 %) Ei tiedossa 

VSSHP+SatSHP+VSHP 23 18 14 (60,1 %) Ei tiedossa 
VSSHP 15 13 10 (66,7 %) 4 (26,7 %) 
SatSHP 5 2 2 (40 %)  
VSHP 5 3 2 (40 %)  
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HAMPAISTON OIKOMISHOIDON ERIKOISALAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT 
(Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 1 1  2 - 
perusth 11   2  

Satakunnan ks 1     
perusth 4     

Vaasan ks 1     
perusth 4     

 
TYKS:ssa on yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen (25 %) erikoishammaslääkäri ja kaksi alalle 
erikoistuvaa hammaslääkäriä. Kaikki virat on tällä hetkellä täytetty pätevillä viranhaltijoilla. Kaikki 
ovat suorittaneet erikoishammaslääkäritutkinnon Turun yliopistossa. Turun kaupungin 
opetushammashoitolassa on yksi yliopiston opettajan sivuvirka hampaiston oikomishoidossa. Sekä 
Satakunnan keskussairaalassa että Vaasan keskussairaalassa toimii yksi oikojahammaslääkäri. 
Perusterveydenhuollossa on VSSHP:n alueella 11 oikomishoidon erikoishammaslääkäriä, 
SatSHP:ssä neljä ja Vaasan sairaanhoitopiirissä kaksi. 
 
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Puhakan raportin perusteella koulutusvolyymiin ei tehty muutoksia. Taulukossa on esitetty 
tiedekunnan tilastojen mukaan lasketut Suomessa ja Turun yliopistossa valmistuneiden hampaistoin 
oikomishoidon erikoishammaslääkärien määrät. Osa valmistuneista työskentelee muissa 
sairaanhoitopiireissä. 
 
VALMISTUNEET HAMPAISTON OIKOMISHOIDON ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 18 2 0–6 30 
Kaikki yliopistot 47 5,2 2–8 78 

 
Tilaston mukaan vuoden 2002 jälkeen on Suomessa valmistunut 47 hampaiston oikomishoidon 
erikoishammaslääkäriä, joista 18 Turun yliopistosta. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Hampaiston oikomishoidon erikoishammaslääkärit toimivat sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla. VSSHP:ssä virkoihin on ollut päteviä hakijoita. Kysyntä ja tarjonta eivät ole 
tasapainossa, minkä takia kuntien palvelutarjonnassa on huomattavaa vaihtelua. Joissakin kunnissa 
perusterveydenhuollossa on oma erikoishammaslääkäri. Toisissa terveyskeskuksissa käy 
konsultoiva spesialisti. Tietotaito ja hoidon taso vaihtelee paikkakunnittain. 
 
Kokonaisvajeeksi TYKS:n ERVA-alueella ja Vaasan sairaanhoitopiirissä Jääsaari arvioi 10 virkaa. 
Perusteluna on alueen asukasmäärästä (860 000) laskettu tarve yksi oikojahammaslääkäri 27 000 
asukasta kohti. Alueella tulisi olla 32 oikomishoidon erikoishammaslääkäriä. Tällä hetkellä 
VSSHP:n alueella toimivista oikomishoidon erikoishammaslääkäreistä reilusti yli puolet on yli 50-
vuotiaita. 
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Satakunnan sairaanhoitopiirissä on myös kahden erikoishammaslääkärin vaje eläkkeelle siirtymisen 
vuoksi ja Vaasan sairaanhoitopiirissä on yhden vaje. 
 
Arvio yksityissektorin palvelutuotannon osuudesta on noin 10 %, eikä sen osuus tule lisääntymään. 
Lasten ja nuorten hampaiston oikomishoito on selkeästi terveyskeskusten tehtävä. Yksityissektorilla 
hoidetaan pääosin aikuisia, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoitopalveluja.  
 
TULEVAISUUS 
 
Palvelutarjonnan tulevissa arvioissa yksityisen palvelutuotannon osuus on 10 %. 
Perusterveydenhuollon osuudeksi arvioitiin 70 % palvelutarjonnasta ja erikoissairaanhoidon 
osuudeksi 20 %.  
 
Tarve vuonna 2025 arvioitiin 30 % nykytilannetta suuremmaksi. Ehl. Päivi Jääsaaren mukaan lasten 
oikomishoidon tarve ei tule muuttumaan, joten purentavirheiden hoidontarve 
perusterveydenhuollossa tulee säilymään kutakuinkin ennallaan. Syndroomia ja oireyhtymiä, 
halkioita ja muita kasvun ja kehityksen häiriöitä, jotka edellyttävät erikoissairaanhoitoa, tulee 
esiintymään edelleen. 
 
TYKS:n ERVA-alueen ja Vaasan sairaanhoitopiirin oikomishoidon erikoishammaslääkäreistä yli 
puolet on tällä hetkellä yli 50-vuotiaita. Suurin osa heistä jää eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä. 
Oikomishoidon erikoishammaslääkäreistä on jo nyt vajetta ja erikoishammaslääkäreiden 
ikärakenteen vuoksi lisätarve on nykyistä koulutustuotosta suurempi 
 
HAMPAISTON OIKOMISHOIDON ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos 
(%) 

Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 23 14 30 16 (69 %) 130 % 

Suomi 135 69 78 + 9 (0,2 %)  
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Hampaiston oikomishoidon palveluissa on tällä hetkellä vaje. Nykyisillä koulutusmäärillä tämä vaje 
poistuu hyvin hitaasti 15 vuoden kuluessa erikoishammaslääkäreiden suuresta eläköitymisestä 
johtuen. Tulee vielä huomioida, että osa Turusta valmistuvista siirtyy muihin sairaanhoitopiireihin. 
Näin ollen nykyisten koulutusvirojen määrä ei vastaa koulutustarvetta. 
 
 
Kliininen hammashoito 
 
Webropol-kyselyyn vastasi ylilääkäri Yrsa Le Bell TYKS. 
 



 142 

 
TYÖIKÄISET KLIINISEN HAMMASHOIDON ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT 
SAIRAANHOITOPIIRIEN ALUEELLA (Hammaslääkäriliiton tilasto 30.11.2011 ja Valviran tilasto 
27.12.2011) 

Alue El-määrät Naisia > 50-vuotiaita HLT/LKT 
Suomi 250 153 (61,2 %) 146 (58,4 %) Ei tiedossa 

VSSHP+SatSHP+VSHP 56 33 (58,9 %) 34 (60,1 %) Ei tiedossa 
VSSHP 50 30 (60,0 %) 31 (62,0 %) Ei tiedossa 
SatSHP 2 1 (50 %) 1 (50,0 %) 0 
VSHP 4 3 (75 %) 2 (50 %) 0 

 
KLIINISEN HAMMASHOIDON ERIKOISALAN HOIDETUT JA HOITAMATTOMAT VIRAT 
(Ylilääkärikysely 2011) 

Sairaala El 
kokopäiv. 

El 
osa-aik. 

El 
hoitamatta 

Eval 
kokopäiv. 

Eval 
osa-aik. 

Eval 
hoitamatta 

TYKS 1 7  4   
perusth 9   3   

Satakunnan ks 2   1   
Vaasan ks 1    0,5  

perusth 1    0,5  
 
TYKS:ssa on yksi kokopäiväinen ja seitsemän yliopiston opettajan sivuvirkaa kliinisen 
hammashoidon alalla. Koulutusvirkoja on neljä. Kaikissa viroissa on pätevä viranhaltija. Heistä 
kaikki ovat suorittaneet ehl-tutkinnon Turun yliopistossa. Perusterveydenhuollossa on yhdeksän 
erikoishammaslääkäriä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Turun kaupungin 
opetushammashoitolassa on kaksi yliopiston opettajan toimeen liitettyä sivuvirkaa. Satakunnan 
sairaanhoitopiirissä on kaikkiaan vain kaksi ja Vaasan sairaanhoitopiirissä neljä 
erikoishammaslääkäriä, jotka kaikki ovat valmistuneet Turusta. 
 
Yllä olevissa erikoishammaslääkärimäärissä ei ole mukana hammaslääketieteellinen diagnostiikka 
(radiologia, suupatologia ja suumikrobiologia). Näiden alojen erikoishammaslääkäreitä on 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 11 ja Vaasan sairaanhoitopiirissä yksi. Heistä viisi on 
yli 50-vuotiaita. Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksessa on hammasradiologiassa yksi erikois-
hammaslääkärin virka ja yksi erikoishammaslääkärin sivuvirka sekä yksi koulutusvirka. TYKS-
SAPAssa on vuoden 2011 syksystä alkaen ollut yksi osa-aikainen erikoishammaslääkärin ja yksi 
osa-aikainen erikoistuvan hammaslääkärin sivuvirka suupatologiassa. Suupatologiaan erikoistumis-
koulutus on toteutettu pääasiallisesti Turun yliopiston virassa. 
 
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS JA MUUTTOLIIKE 
 
Puhakan raportin perusteella ei tehty muutoksia koulutusvolyymiin. Taulukossa on esitetty 
tilastojen mukaan lasketut Suomessa ja Turun yliopistossa valmistuneiden kliinisen 
hammaslääketieteen erikoislääkäreiden määrät. 
 
Valmistuvien erikoishammaslääkärien muuttoliikettä tapahtuu erityisesti Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin alueelle johtuen kiinteästä koulutusyhteistyöstä TAYS:n ja Tampereen kaupungin 
sosiaali- ja terveyshuollon kanssa.    
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VALMISTUNEET KLIINISEN HAMMASHOIDON ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT 2002–2010 

Yliopisto Valmistuneet 
2002–2010 

 
Keskiarvo/vuosi 

 
Vaihteluväli 

Ennuste 
2011–2025 

TY 26 2,9 0–4 43 
Kaikki yliopistot 83 9,2 3–14 138 

 
Tilaston mukaan vuoden 2002 jälkeen on Suomessa valmistunut 83 erikoishammaslääkäriä, joista 
26 Turun yliopistosta. Turusta valmistuneista lähes puolet (12; 46,2 %) työskentelee TYKSin erva-
alueen ja Vaasan sairaanhoitopiirin ulkopuolella. 
 
PALVELURAKENNE 
 
Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkärit toimivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 
VSSHP:ssä virkoihin on ollut päteviä hakijoita. Ylilääkäri Le Bellin mukaan kysyntä ja tarjonta 
eivät ole tasapainossa. Palveluihin on jatkuvasti pitkät jonot ja virkoja liian vähän. Lähes puolet 
palvelutuotannosta VSSHP:n alueella sijoittuu yksityissektorille. 
 
Yrsa Le Bell viittaa siihen, että opetusministeriön erikoishammaslääkärikoulutustyöryhmän 
muistiossa vuonna 2002 kiinnitettiin huomiota koulutusvirkojen määrien vähyyteen, mikä johtaa 
Suomessa alan erikoishammaslääkärien kokonaismäärän laskuun suurten ikäluokkien nopeasta 
eläköitymisestä johtuen. Muistiossa esitettiin 30 koulutusviran lisäystä valtakunnallisesti. 
Koulutusvirat ovat jonkin verran lisääntyneet koulutuksen hajautuksen lisääntymisen myötä. Vaje 
tulee kuitenkin edelleen olemaan mittava myös oman piirimme alueella. Nykytaso on jo 
miinusmerkkinen tarpeeseen nähden ja parin kolmen vuoden kuluttua 20 erikoishammaslääkärin 
vaje on realiteetti. Tarve koulutusvirkojen lisäämiselle on suuri. Ilman koulutuksen tuntuvaa 
lisäämistä kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkärien lukumäärä tulee pienenemään nopeasti.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirissä on Le Bellin arvion mukaan neljän erikoishammaslääkärin vaje, 
etenkin parodontologeista on pulaa. Vaasan sairaanhoitopiirissä on tilanne parempi, neljä 
erikoishammaslääkäriä, mutta sinnekin tarvittaisiin lisää työvoimaa (Risto-Pekka Happosen mukaan 
neljän erikoishammaslääkärin verran). Vaasan keskussairaalan ylilääkärin Rosita Kantolan mukaan 
tarvittaisiin huomattavasti lisää parodontologeja ja proteetikkoja sekä yksityispuolelle että 
terveyskeskuksiin. Yksityissektorin palvelutuotannon osuudeksi arvioitiin 40 50 %. 
 
TULEVAISUUS 
 
Palvelutarjonnan tulevissa arvioissa yksityisen palvelutuotannon osuus olisi tulevaisuudessakin 
noin 50 %. Perusterveydenhuollon osuudeksi arvioitiin 25 % palvelutarjonnasta ja 
erikoissairaanhoidon osuudeksi 25 %.  
 
Tarve vuonna 2025 arvioitiin VSSHP:ssä suuremmaksi nykytilaan verrattuna. Perusteluna on 
nykyinen vaje ja nopea eläkkeelle siirtyminen. Hoitojen vaativuustaso kasvaa väestön ikääntymisen 
seurauksena. Nykyisellä koulutusmäärällä kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäreitä 
valmistuu hieman enemmän kuin jää eläkkeelle, mutta valmistuvista noin puolet siirtyy 
työskentelemään muualla.  
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KLIINISEN HAMMASHOIDON ERIKOISALAN NYKYTILANNE JA ENNUSTE VUOTEEN 2025 

Alue Nykyinen 
el-määrä 

Eläkeiässä 
2025 

mennessä 

Valmistuvat 
2025 

mennessä 

Muutos (%) Ylilääkärien 
tarvearvio 

2025 vs 2011 
VSSHP+SatSHP+VSHP 56 34 43* +9 (+ 26,5 %) 150 % 

Suomi 250 146 138 -8 (-2,7 %)  
*Puolet valmistuvista siirtyy muualle 
 
SELVITYSHENKILÖIDEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Kliinisen hammashoidon alalle tarvitaan lisää koulutusvirkoja. Jo nyt on pula kliinisen 
hammashoidon erikoishammaslääkäreistä. Suuri osa väestöstä jää täysin vaille tämän erikoisalan 
palveluja. Nykyinen koulutusmäärä tuottaa hieman enemmän erikoishammaslääkäreitä kuin jää 
eläkkeelle. Iso osa näistä tulee kuitenkin työskentelemään muiden sairaanhoitopiirien alueella. 
Hoitojen vaativuusasteen lisääntyminen väestön ikääntymisen seurauksena lisää myös tarvetta 
erikoishammaslääkärin palvelujen käyttöön. 
 
 
12 RAPORTIN YHTEENVETO 
 
Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue on tutkimusajankohtaan saakka ollut 
väestömäärältään valtakunnan pienin, vain kaksi sairaanhoitopiiriä. Laskemien perusteella vaikuttaa 
siltä, että Turun yliopisto on pystynyt viimeisten 15 vuoden aikana määrällisesti huolehtimaan 
TYKS:n ERVA-alueen erikoislääkäritarpeesta tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Erikoislääkäreiden alueellinen sijoittuminen on kuitenkin jäänyt osittain epätasaiseksi ja joillain 
aloilla kärsitään huomattavaa erikoislääkäripulaa Turun välittömän vaikutuspiirin ulkopuolella.  
 
Tarkasteltavien erikoisalojen TY:sta valmistuneiden erikoislääkäreiden kokonaismäärään 
suhteutettuna on ERVA-alue kärsinyt hienoista muuttotappiota viimeisten 15 vuoden aikana. 
Merkille pantavaa on myös ERVA-alueen sisäisen muuttoliikkeen Satakuntaan suuntautuneen 
osuuden vähäisyys 1995 jälkeen valmistuneiden kokonaismäärästä, vain 5,6 %. Vaasaan TY:sta em. 
aikavälillä valmistuneista on suunnannut ainoastaan 1,7 %, joskaan sairaanhoitopiiri ei tähän asti 
ole kuulunut TYKS:n ERVA-alueeseen eikä peruskoulutusyhteistyötäkään Vaasan ja TY:n välillä 
ole järjestetty ennen vuotta 2010. 
 
Turun kaupungin selvityksessä on todettu Turun seudun kärsivän aivovuodosta eli 
korkeakoulutettujen muuttotappiosta. Tämä koskee tilastojemme valossa myös erikoislääkäreitä, 
sillä Turun yliopisto toimii useilla aloilla nettokouluttajana, eli koulutuettuja siirtyy työvoimaksi 
muille ERVA-alueille enemmän kuin alueelle muuttaa muualta. Merkittävin muuttoliike on 
suuntautunut TAYS:n ja seuraavaksi suurin HUS:n ERVA-alueelle. Turun kaupungin selvityksessä 
yleisestä korkeakoulutettujen muuttovoitosta hyötyivät ensisijaisesti Helsingin ja toissijaisesti 
Tampereen ja Oulun vaikutusalueet. TYKS:ssa koulutettujen erikoislääkäreiden muuttoliike Oulun 
alueelle taas on hyvin vähäistä ja itse asiassa OYS:n suunnalta on TYKS:n nykyiselle ERVA-
alueelle saavutettu 1994 jälkeen valmistuneiden kohortissa 4 erikoislääkärin muuttovoitto. 
Viimeisen 15 vuoden aikana muuttotappio Tampereen suuntaan on ollut 14 erikoislääkäriä ja 
Helsingin suuntaan 15 erikoislääkäriä. Kokonaisuudessaan TYKS:n ERVA-alueen muuttotappio 
suhteessa TY:sta valmistuneisiin oli 22 erikoislääkäriä tarkasteltavilla aloilla. Mikäli tätä 
muuttoliikettä pystyttäisiin vähentämään tai suuntaamaan ERVA-alueen sisällä 
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tarkoituksenmukaisemmin, vaikuttaisi se hillitsevästi erikoislääkärikoulutuksen määrällisiin 
korotuspaineisiin. 
 
Kuten tähän astikin merkittävä haaste tulee olemaan ERVA-alueen sisäinen tasapaino, eli 
erikoislääkäreiden hakeutuminen töihin yliopistopaikkakunnan ulkopuolelle. Useilla erikoisaloilla 
tuli esiin vaikeuksia rekrytoida erikoistuvia ja erityisesti erikoislääkäreitä ei-yliopistollisiin 
sairaaloihin. Tilanteeseen löytyi monia syitä ja myös joitain ratkaisuehdotuksia. Perehdytyksen ja 
työilmapiirin lisäksi tärkeimpänä nousi esiin toimiva yhteistyö yliopistollisten ja ei-yliopistollisten 
sairaaloiden kesken koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä mahdollisimman sujuva ja 
saumaton erikoistumiskoulutus, jota voisi tehdä suurelta osin myös keskussairaalassa. Painotettiin 
myös sopivaa työnmäärää sekä mahdollisuuksia räätälöidä yksilöllistä työnkuvaa mielenkiinnon 
kohteiden mukaan jo erikoistumisaikana. Erikoistumiskoulutuksen voisi toteuttaa alusta lähtien 
suunnitellummin ja yhteistyössä koulutettavan kanssa. Vastauksissa todettiin myös erikoisalan ja 
työpaikan markkinoimisen tärkeys jo perusopetusvaiheessa. Tehtiin myös ehdotuksia 
keskussairaala- ja yliopistosairaalajaksojen sijoittelun suhteen, mutta nämä vaihtelivat 
erikoisaloittain. Selvityksessä nousi esiin sellaisiakin rekrytoitumista haittaavia tekijöitä, joihin 
sairaanhoitopiirien on vaikea vaikuttaa, kuten terveydenhuoltoalalla työskentelemättömän puolison 
työnsaantimahdollisuudet sekä paikkakunnan yleinen vetovoima. Vaasan alueella erityisenä 
haasteena on kaksikielisyys, mutta tähän voitaneen vaikuttaa koulutuksella. Lisäksi Turun 
yliopistolla on suunnitelma ruotsinkielisestä lääkärien koulutuslinjasta, mutta linjan perustamisesta 
kuluu ainakin 11 vuotta ennen kuin ensimmäiset sillä opiskelleet erikoislääkärit valmistuvat. 
 
Erikoislääkäreiden ikärakenteen perusteella usealla erikoisalalla on odotettavissa runsaasti 
eläkkeelle siirtymistä seuraavan viidentoista vuoden aikana, joten selvitystyön tuloksena tuli esiin 
tarve lisätä erikoislääkärikoulutusmäärää useilla erikoisaloilla. Lisäksi Vaasan sairaanhoitopiirin 
mahdollinen liittyminen TYKS:n ERVA-alueeseen, jolloin TYKS:sta tulisi myös Vaasan piirin 
”kotiyliopistosairaala”, lisäisi koulutusvirkojen määrän tarvetta. Useilla aloilla ennustettiin osa-
aikatyön lisääntyvän, jolloin tarvittava erikoislääkärien kokonaismäärä kasvaa. Erityisen selvästi 
koulutusvajeen uhka nousi esiin foniatrian, fysiatrian, ihotautien ja allergologian, kliinisen 
neurofysiologian, radiologian, reumatautien, patologian sekä psykiatrian erikoisalojen kohdalla, 
mutta alikoulutuksen uhka koskee myös keuhkosairauksien ja allergologian, 
perinnöllisyyslääketieteen, syöpätautien ja kliinisen kemian erikoisaloja. Suuren yhtaikaisen 
eläkepoistuman vuoksi verisuonikirurgeja tarvitaan myös lähitulevaisuudessa enemmän kuin 
TYKS:n koulutuksella tuotetaan. Myös infektiotautien koulutus- ja virkatarvetta tulisi tarkastella 
suhteessa palveluiden tarpeeseen. Kliinisen mikrobiologian osalta taas toteutunut kehitys ja 
ylilääkärien ennuste tulevasta olivat vahvasti erisuuntaisia, jolloin ennustaminen virkatarpeesta on 
vaikeaa. Osalla erikoisaloista ongelma on myös erikoistuvien rekrytoituminen koulutusvirkoihin 
(fysiatria, psykiatria, patologia, kliininen kemia, radiologia, lastenpsykiatria), tai pätevien 
kouluttajien puuttuminen (fysiatria, käsikirurgia). Lisäksi erikoislääkäriasetuksen mahdollisesti 
uudistuessa odotetulla tavalla tulee alikoulutuksen uhka ajankohtaiseksi myös korva-, nenä- ja 
kurkkutautien sekä sisätautien aloilla. 
 
Useimpien ylilääkäreiden ennustama tulevien vuosien virkatarve oli kasvava. Yleinen perustelu oli 
suurten ikäluokkien tarvitsema hoidon tarve. Lisäksi osaamisen kapeutumisen ja  
päivystysjärjestelyjen keskittymisen arvioitiin aiheuttavan painetta virkojen lisäämiseen. Tämän 
selvityksen tarkoituksena ei ollut ratkaista koetun tarpeen ja rajallisten resurssien välistä epäsuhtaa. 
Vaikutelmaksi selvityksestä jää, että sairaanhoitopiirit joutuvat tulevina vuosina ratkaisemaan 
palvelujen kasvavan tarpeen, tarjonnan ja resurssien välisen yhtälön tuottavuutta ja toiminnan 
vaikuttavuutta oleellisesti lisäävillä tavoilla, mikäli väestön terveyspalvelut halutaan turvata ilman 
huomattavaa kustannusten kasvua  
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Koska selvitys perustuu ylilääkäreiden esittämiin erikoisalalähtöisiin tarvearvioihin, sellaisia 
erikoisaloja, joilla oli ennustettavissa kiistatonta ylituotantoa, oli vähän. On mahdollista, että 
kardiologeja, tilastojen valossa myös nefrologeja ja mahdollisesti myös gastroenterologeja, 
ortopedeja, plastiikkakirurgeja ja lastenkirurgejakin saatetaan nykyisellä koulutusvolyymilla tuottaa 
ylimäärin vuoteen 2025 mennessä. Edellä mainituista plastiikkakirurgian ja lastenkirurgian osalta 
absoluuttiset määrät ovat pieniä ja arviot siten häiriöherkkiä, joten koulutusvirkoja koskevien 
toimenpiteiden suunnittelussa kannattaa olla varovainen ja konservatiivinen. Muilla kuin edellä 
mainituilla erikoisaloilla nykyinen koulutusvolyymi vaikuttaa riittävältä. Joillain erikoisaloilla 
tuotanto nykyvolyymilla ylittääkin ylilääkärin arvioiman koulutustarpeen, mutta nämä erikoisalat 
ovat volyymiltaan pieniä eikä niiden tuotannon säätäminen alaspäin parin erikoislääkärin 
tarkkuudella ole mielekästä. Näiden erikoisalojen koulutustarvetta on myös erikseen kommentoitu 
erikoisalaa koskevissa johtopäätöksissä tekstiosiossa. 
 
Mahdollisia koulutusvirkoja koskevia päätöksiä tehtäessä on huomioitava lakisääteisten tehtävien 
(esim. infektiosairaudet) ja kiireellisen tai päivystystoiminnan tarpeet. Päätökset päivystyksen 
valtakunnallisesta järjestämisestä ja ympärivuorokautiseen päivystykseen tulevaisuudessa 
osallistuvat sairaalat vaikuttavat Länsirannikon tulevaan virka- ja koulutustarpeeseen, eikä näitä 
vaikutuksia voi tämän päivän tietojen valossa luotettavasti arvioida. Epävarmuus koskee etenkin 
gastroenterologisen kirurgian, ortopedian ja traumatologian ja anestesiologian erikoisaloja sekä 
sisätautialoja, neurologiaa, radiologiaa, gynekologiaa sekä lastentauteja mikäli valtakunnan tason 
päätös eroaa Länsirannikon kolmen täyden palvelun päivystyspisteen mallista. Uuden 
akuuttilääketieteen erikoisalan vaikutusten arviointi ei tässä vaiheessa ole mahdollista, mutta se 
saattaa vähentää joidenkin edellä mainittujen erikoisalojen koulutustarvetta.  
 
Osalla erikoisaloista nähtiin ongelmaksi niin koulutuksen järjestämisen kuin koulutettavien 
rekrytoinninkin kannalta riittämätön erikoislääkärivirkojen resursointi, joka vaikeuttaa paitsi 
päivittäistä käytännön työtä, myös opetuksen antamista, sekä toisaalta heikentää valmistuvien 
työllistymisnäkymiä. Jos erikoisalan resursoinnissa on vaje, koulutusvirkojen lisääminen ilman 
vastaavaa erikoislääkärin virkojen lisäämistä ei pelkästään riitä, sillä koulutuspanos saattaa valua 
epätarkoituksenmukaisesti oman sairaanhoitopiirin ulottumattomiin valmistuvien erikoislääkäreiden 
suuntautuessa yksityissektorille tai muille ERVA-alueille. 
 
Mahdollisimman kattavasta käsittelystä huolimatta arviot ovat suuntaa-antavia ja sisältävät monia 
muuttujia, joita ei pystytä tarkasti huomioimaan ja ennustamaan. Kuten Puhakka jo 2007 totesi, 
vaikuttavat erikoislääkäritarpeeseen monet tekijät, kuten esimerkiksi yleinen taloudellinen tilanne, 
väestön ikärakenne, palvelujen käytössä ja tuottamisessa tapahtuvat muutokset, lääketieteessä 
tapahtuva kehitys (uudet lääkkeet ja hoitomuodot), terveydenhuollossa tapahtuvat muutokset, 
lääkärikunnassa ja sen liikkumisessa tapahtuvat muutokset (naisistuminen ja osa-aikatyö), 
varhaiseläke- yms. järjestelyt, julkisen ja yksityisen terveydenhuollon työnjako, KELA:n ja muiden 
vakuutusyhtiöiden toimet ja  kansalaisten yleisen vaatimustason nousu. Lisäksi erityisesti pienten 
erikoisalojen (alle 10 erikoislääkäriä) kohdalla arvioissa on syytä noudattaa erityisen suurta 
varovaisuutta. 
 
Erillisen haasteensa arvioinnille muodostavat yhä sisätautien ja kirurgian alat. Lausuntokierroksella 
olevan erikoislääkäriasetuksen muutoksen perusteella vaikuttaa siltä, että sisätautialoille tullaan 
jatkossa erikoistumaan suorittaen ensin yleissisätautien erikoislääkärikoulutus ja vasta tämän 
jälkeen suppeamman erikoisalan erikoislääkärikoulutus. Suunnitellussa muodossa tämä pidentää 
alojen erikoistumista selvästi muihin erikoisaloihin verrattuna ja palauttaa tilanteen tietyssä 
mielessä vanhojen subspesialiteettien aikaan. Ratkaisu saattaa kuitenkin merkittävästi edesauttaa 
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pienempien sairaaloiden sisätautisen akuuttiosaamisen ja päivystystoiminnan toteuttamista jatkossa. 
Mikäli uudistus toteutuu, tulee sisätautien erikoisalan koulutustarve lisääntymään selvästi myös 
suppeampien sisätautialojen erikoistuvien tarvitessa tämän koulutuksen. Sekä erikoisalan että 
palvelujärjestelmän muutoksista ja tilanteen vakiintumattomuudesta johtuen sisätautialojen 
arvioimiseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.  
 
Kirurgian erikoisalojen osalta tutkinnon uudistuksen jälkeinen tilanne alkaa olla vakiintunut 
kirurgien erikoistuessa suoraan erikoisaloihin. Tämä on kuitenkin johtanut yleiskirurgisen 
osaamisen merkittävään vähenemiseen etenkin kun yleiskirurgian erikoisala ”ei ole saanut tuulta 
purjeisiinsa” ja sen asema on jäänyt epäselväksi ja siihen erikoistuvien kirurgien määrä vähäiseksi, 
kuitenkin ainakin aluesairaalatasolla nähtiin tämän selvityksen yhteydessä käyttöä ja tarvetta 
yleiskirurgeille. Erikoisalan aseman epäselvyys vaikeuttaa pienempien sairaaloiden kirurgisen 
akuutti- ja päivystysosaamisen ylläpitoa ja vaikuttaa osaltaan päivystyksen keskittymiskehitykseen. 
Yleiskirurgian erikoisala tarvitsisi selvityksen asemastaan sekä tulevaisuudestaan paitsi 
alueellisesti, myös valtakunnallisesti. Yleiskirurgian kysymys niveltyy myös 
päivystysjärjestelyihin. Sekä sisätaudeilla että kirurgialla suuntautuminen lisääntyvästi suppeille 
erikoisaloille lisää painetta erikoislääkärimäärien kasvuun osaamisen ja hoitovastuun kapeutumisen 
johdosta. 
 
Selvityksen mukaan erikoislääkärit tekevät oman erikoisalansa töitä ja valtaosa on kokopäivätöissä. 
Useilla erikoisaloilla osa-aikaisuuden merkityksen arvioitiin jatkossa merkittävästi korostuvan. 
Valitettavasti ei ollut käytettävissä tuoreita tilastotietoja, joista olisi voitu tarkastella 
erikoislääkäreiden ikäjakaumaa erikoisaloittain päätoimen sijainnin suhteen. Suurimmalla osalla 
erikoisaloista yksityissektorilla on suuri merkitys osa-aikaisena työllistäjänä päätoimen ohessa, 
mutta osalla erikoisaloista yksityissektori on myös huomattava päätoiminen työllistäjä. Näitä aloja 
ovat erityisesti silmätaudit, korvataudit, naistentaudit, fysiatria, ihotaudit ja allergologia, ortopedia 
ja traumatologia, psykiatriset alat sekä myös neurologia. Erityisesti näillä aloilla on kyseenalaista, 
voidaanko julkisen sektorin käytettävissä olevien erikoislääkäreiden määrää lisätä pelkästään 
nostamalla erikoislääkäreiden koulutusvolyymia. 
 
Puhakan raportin jälkeen tehdyt muutokset eivät kaikilta osin ole onnistuneet, esimerkiksi 
patologialla tehty lisäys ei vaikuta tämän hetken tiedon valossa riittävältä. Voitiin todeta myös 
useita erikoisaloja, joilla uhkaava pula oli tiedossa jo 2007, mutta toimenpiteisiin ei tuolloin 
ryhdytty. Toisaalta anestesiologialla tehtyä erikoistumisvirkojen vähentämistä tulee arvioida 
uudelleen kriittisesti, vaikka tuotantoennuste näyttää nykyluvuilla hyvältä, ei näissä vielä näy 
erikoistumispaikkojen vähentämisen vaikutus joka on arviolta 10-15 erikoislääkäriä vähemmän 
vuoteen 2025 mennessä. Puhakan raportin ehdottamat korjaukset näyttävät toteutuneen parhaiten 
kirurgisilla aloilla. 
 
Selvitystyön yhteydessä käsiteltiin myös tieteellisen työn ja yliopistosairaalatasoisen toiminnan 
edellytyksiä. Osalla erikoisaloista on ollut haasteellista saada ylilääkärivirkoihin dosentin 
pätevyyden omaavia henkilöitä, akateemisesti pätevöityneitä kouluttajia tai jopa koulutusoikeuksia. 
Etenkin pienillä erikoisaloilla jokaisen lääkärin työpanos on tarkoin suunniteltu ja työsidonnaisuus 
ulottuu virka-ajan ulkopuolellekin, eikä sijaisia ole käytettävissä esimerkiksi tutkimusvapaiden 
pitämiseen. Näillä aloilla akateeminen pätevöityminen on erityisen hankalaa työn ohessa ja 
pitkäjänteinen sitoutuminen yliopistosairaalatehtäviin kuuluvaan tutkimustyöhön on haastavaa, 
vaikka halua ja kiinnostusta löytyisikin. 
 
Osalta haastateltuja ylilääkäreitä kysyttiin heidän näkemystään tutkimustyön ja 
erikoistumiskoulutuksen liittämisestä kiinteämmin toisiinsa. Kaikki vastanneet suhtautuivat 
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periaatteessa myönteisesti ajatukseen, että erikoistumisjaksoon liitettäisiin mahdollisuus 
tavoitteelliseen tutkimustyöhön, kuitenkin sillä edellytyksellä, että käytännön toiminnan järjestelyt 
saadaan sujuviksi ja tutkimustoiminta ei ole pois kliinisen palvelun suorittamisesta.  
 
Esimerkkeinä mahdollisista järjestelyistä nähtiin viiden vuoden kokonaisvirka, jossa tavanomaisen 
erikoistumisen lomaan sijoittuisi apurahalla tai EVO-varoin katettuja tutkimusjaksoja, tai joillakin 
erikoisaloilla jopa viikkotyöajan jakaminen tutkimustyön ja erikoistumisen kesken. Etenkin 
erikoisaloilla, joilla on tarvetta vahvistaa tutkimustyön roolia käytännön työn ohella, ja aloilla, joilla 
valmistuneiden erikoislääkäreiden sitouttaminen sairaanhoitopiirityönantajan palvelukseen on ollut 
vaikeaa, mahdollisuus pitkäjänteiseen tutkimustyöhön voisi olla keino nostaa erikoisalan 
akateemista tasoa tai ankkuroida valmistuva työvoima sairaalavirkoihin. Erikoistumisviran pitempi 
kokonaiskesto voisi myös olla yksi keino säädellä koulutusmääriä sellaisilla aloilla, joilla on lievä 
ylituotannon uhka, mutta kokonaisten virkapohjien lakkauttaminen olisi liian voimakas 
valmistuvien erikoislääkäreiden määrän sääntelykeino. 
 
 
13 ARVIO ERIKOISALOISTA 
 
Tarve erikoislääkärikoulutuksen lisäämiseen seuraavan viiden vuoden aikana: 
 
Koulutusohjelman tukeminen (pätevän kouluttajan tarve): 

 fysiatria (s. 40), käsikirurgia* (s. 72)  
 
Rekrytoinnin tehostaminen (kaikkien koulutusvirkojen täyttö): 

 fysiatria (s. 40), psykiatria* (s. 129), kliininen kemia (s. 110), radiologia* (s. 121), 
lastenpsykiatria (s. 124) 

 
Erikoistuvien virkojen tarve:  

 reumataudit* (s. 36), foniatria* (s. 39), fysiatria (s. 40), ihotaudit ja allergologia (s. 44), 
perinnöllisyyslääketiede* (s. 58), kliininen neurofysiologia (s. 116), radiologia* (s. 121), 
käsikirurgia* (s. 72), patologia* (s. 118), onkologia (s. 60) ja mahdollisesti keuhkosairaudet 
ja allergologia (s. 45). Erikoislääkäriasetuksen muuttuessa myös korva-, nenä- ja 
kurkkutaudit (s. 99) sekä sisätaudit (s. 23). 

 kaikki hammaslääketieteen erikoisalat (ss. 135-141) 
 
*koulutustarve mainittu jo Puhakan raportissa  
 
Erikoisalat, joilla nykykoulutusvolyymillä uhka ylituotannosta 2025 mennessä: 
 

 kardiologia (s. 32), nefrologia (s. 35) ja mahdollisesti lastenkirurgia (s. 74) 
 
Erikoisalat, joiden koulutustarpeen ennustamiseen liittyy vaikeasti ennakoitavia tekijöitä: 
 
Työnjaosta ja toiminnan järjestämisestä johtuvat tekijät: 

 sisätaudit (aseman epäselvä) (s. 32), yleiskirurgia (asema epäselvä) (s. 65), 
plastiikkakirurgia (s. 83) (yleiskirurgian tulevaisuus), ortopedia (valmistuvien sijoittuminen) 
(s. 79), gastroenterologinen kirurgia (päivystysjärjestelyt) (s. 68), kliininen mikrobiologia (s. 
113), infektiotaudit (s. 29) 
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Erikoisalan palvelutarpeen ennustamisen vaikeus: 

 endokrinologia (s. 26), gastroenterologia (s. 28), infektiotaudit (s. 29), syöpätaudit (s. 60), 
anestesiologia- ja tehohoito (s. 94), plastiikkakirurgia (s. 83), kliininen mikrobiologia (s. 
113) 

 
Erikoisalat, joilla tilanne nykykoulutusjärjestelyin ja -virkasuunnitelmin vaikuttaa olevan 
tasapainossa: 
 

 kliininen hematologia (s. 34), korvataudit (mikäli koulutus pysyy 5-vuotisena) (s. 99), 
lastenneurologia (s. 51), lastentaudit (s. 47), naistentaudit (s. 102), neurologia (s. 54), 
anestesiologia (s. 94), silmätaudit (s. 104), nuorisopsykiatria (s. 127), gastroenterologinen 
kirurgia (s. 68), sydän- ja rintaelinkirurgia (s. 86), verisuonikirurgia (s. 91), urologia (s. 89), 
käsikirurgia (jos koulutus käynnistyy) (s. 72), neurokirurgia (s. 77), plastiikkakirurgia (s. 
83), ortopedia (s. 79), kliininen farmakologia ja lääkehoito (s. 106), kliininen fysiologia (s. 
108) 

 
 
14 TOIMENPIDE-ESITYKSET 
 
Selvityshenkilöt katsovat tarpeellisiksi ainakin seuraaviin toimenpiteisiin ryhtymisen Länsirannikon 
erikoislääkärimäärän riittävyyden turvaamiseksi julkisen palvelun tarpeisiin sekä selvitystyön 
aikana havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi: 
 

 Ensisijaisesti foniatrian, fysiatrian, ihotautien ja allergologian, kliinisen neurofysiologian, 
radiologian, reumatautien sekä patologian erikoislääkärikoulutuksen määrällinen 
turvaaminen perustamalla erikoisaloille erikoistumisvirkoja sekä tehostamalla aloille 
rekrytoitumista edistäviä tekijöitä. Lisäksi psykiatriaan erikoistuvien lääkäreiden 
rekrytointia tulee huomattavasti tehostaa psykiatripulan uhkaavan vaikeutumisen vuoksi. 
Erikoislääkäriasetuksen muutoksen myötä tarvittaessa myös sisätautien ja korva-, nenä- ja 
kurkkutautien erikoistumisvirkojen lisääminen. Mikäli resurssit sallivat infektiolääkärin 
vakanssien huomattavan lisäämisen tulee myös infektiotauteihin harkita perustettavaksi lisää 
erikoistumisvirkoja. 

 Huomion kiinnittäminen keuhkosairauksien ja allergologian, perinnöllisyyslääketieteen ja 
onkologian erikoislääkärikoulutuksen määrälliseen riittävyyteen ja mahdollisesti tarvittavien 
virkojen perustamiseen 

 Erikoishammaslääkärien koulutusvirkojen lisääminen etenkin kliinisen hammashoidon ja 
oikomishoidon osalta 

 Käsikirurgian ja fysiatrian dosenttitasoisen erikoislääkärikoulutuksen turvaaminen 
yliopistosairaalassa 

 Anestesiologian osalta tehohoidon riittävän koulutuksen turvaaminen sekä 
erikoislääkärimäärien seuranta 

 Kardiologian ja nefrologian erikoisalojen tämänhetkisen koulutusvolyymin arviointi 
selvityksessä esiin tulleen ylikoulutuksen mahdollisuuden vuoksi 

 Valmistuvien erikoislääkäreiden sijoittumisen säännöllinen seuraaminen tiettyjen sisätautien 
(endokrinologia, gastroenterologia, infektiotaudit) ja kirurgian (ge- kirurgia, ortopedia ja 
traumatologia, neurokirurgia, lastenkirurgia, plastiikkakirurgia, urologia) erikoisaloilla 
mahdollisen koulutusvolyymin rajoittamistarpeen kannalta  
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 Sairaanhoitopiirien yhdessä selvitettäväksi toimenpiteet, joilla Turussa koulutettujen 
erikoislääkäreiden rekrytoitumista Länsirannikoiden keskussairaaloihin voitaisiin edistää 

 Selvityksen käynnistäminen yhdessä Turun yliopiston kanssa mahdollisuuksista sujuvoittaa 
yliopistosairaalan ja keskussairaaloiden yhteistyötä erikoislääkäreiden koulutuksessa sekä 
koulutuksen yksilötasoisen suunnitelmallisuuden edistäminen ja keskussairaaloiden 
koulutusroolin lisääminen etenkin pienillä diagnostisilla erikoisaloilla 

 Selvityksen käynnistäminen yleiskirurgian erikoisalan asemasta palvelujärjestelmässä sekä 
erikoisalan koulutustarpeista tämän valossa 

 Riittävien erikoislääkärin vakanssien (6 – 7) turvaaminen aloilla, joilla on 
takapäivystysrenkaan ylläpitovelvoite yliopistosairaalassa (verisuonikirurgia, lastenkirurgia, 
neurokirurgia, sydän- ja rintaelinkirurgia)  

 Riittävien erikoislääkärin vakanssien turvaaminen aloilla, joilla nämä selvityksessä todettiin 
nykytilanteessa liian vähäisiksi palvelujen kysyntään nähden 

 Pienten erikoisalojen palvelujen turvaaminen Länsirannikon keskussairaalapiireissä 
yhteistyötä tiivistämällä ja mahdollisella työnjaolla 

 Kliinisen tutkijan uran edistäminen virkajärjestelyin mm. tutkijalinjaa hyödyntämällä 
(erikoislääkäri – LT tutkintomahdollisuus kliinisille aloille), EVO-rahoitusta kohdentamalla, 
keskussairaaloiden ja yliopistosairaalan tutkimusyhteistyötä tiivistämällä sekä tutkimustyön 
materiaalisten edellytysten ylläpidolla (esimerkiksi tietoliikenneyhteydet ja tietokoneet sekä 
tutkijatilat) kaikilla sairaalapaikkakunnilla. 

 Selvityksen käynnistäminen mahdollisuuksista antaa erikoislääkärikoulutusta ruotsin 
kielellä ja ruotsin kielen osaamisen lisäämiseksi erikoislääkärikunnassa 

 
Edellä esitetty kattaa selvityshenkilöiden oleellisimpina pitämät muutostarpeet. Selvitysraportissa ja 
yhteenveto-osiossa esiin tuotujen muiden ongelmakohtien huomioiminen ja ratkaisupyrkimykset 
päätöksenteossa ja käytännön johtamistyössä ovat myös tarpeellisia ja suositeltavia. 
 
 
15 LÄHTEET JA WEBROPOL-KYSELYN KAAVAKE 
 

 Lääkäriliiton tilastot Suomessa asuvista erikoislääkäreistä 
 Sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkärikoulutustyöryhmän raportti erikoislääkäri- ja 

erikoishammaslääkärikoulutuksen uudistustarpeista. Sosiaali- ja terveysministeriön 
selvityksiä 2011:17 

 OKM lausunto- ja esityspyyntö; VNA erikoislääkärin ja hammaslääkärin tutkinnoista. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 25.11.2011 

 Helsingin yliopiston tilasto Suomessa 2002-2010 valmistuneista erikoislääkäreistä sekä 
Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vastaavat tilastot 

 Johan Edgren: Finska Läkaresällskapet – 175 år 1835-2010. Finska Läkaresällskapet 
 Fjalar Finnäs: Finlandssvenskarna 2009 – en statistisk rapport. Folktinget 
 Antti Puhakka: Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2020 

TYKSin erityisvastuualueella. 
 Teppo Heikkilä: Erikoisalakohtainen erikoislääkäritilanne vuoteen 2020 Kuopion 

yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja 
No 71/2009 

 Lääkärien työolot ja terveys 2010 –kyselytutkimus. Suomen Lääkäriliitto 
 Juho Ruskoaho, Hannu Halila ja Jukka Vänskä: Erikoislääkärimäärien ennusteet vaihtelevat 

erikoisaloittain. Suomen Lääkärilehti 46/2010 vsk 65 
 Suomen Lääkäriliiton päivystystyöryhmän loppuraportti hallitukselle 11.4.2011 



 151 

 Timo Aro: Aivovuoto on Turun seudun haaste. Turun kaupunki, kaupunkitutkimus- ja 
tietoyksikkö. Tutkimuskatsauksia 3/2011 

 Lääkärit Suomessa. Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2011. Suomen 
Lääkäriliitto 

 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2007 – 2015. Sairaanhoitopiirin 
valtuuston hyväksymä 21.11.2006 

 TYKSin erityisvastuualueen opetus- ja koulutuspolitiikka – Strategisen tason suunnitelma 
vuosille 2010 – 2015. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Satakunnan sairaanhoitopiiri  

 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategia 2007 – 
2012. Hyväksytty sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksessa 23.1.2007 

 Ammatillisen jatkokoulutuksen strategia 2011 – 2012. Turun yliopisto Lääketieteellinen 
tiedekunta    



 152 

 



 153 

 



 154 

 


	1 SELVITYKSEN TAUSTAA
	14 TOIMENPIDE-ESITYKSET

