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Erikoislääkärikoulutuksen ohjauksesta on vuodesta 2015 saakka
vastannut sosiaali- ja terveysministeriö. Erikoislääkärikoulutusta
halutaan kehittää nykyistä suunnitelmallisemmaksi, nopeammaksi,
laadukkaammaksi ja työelämälähtöisemmäksi. Erikoislääkärikoulutuksen sisältö on edelleen
yliopistojen vastuulla. Uudistuksen
tavoitteita ei saa unohtaa soteuudistuksessa.

Erikoislääkärikoulutus pidettävä
mielessä sote-uudistuksessa –
tavoitteena osaava erikoislääkäri
tulevaisuuden toimintaympäristössä

J

otta uudistuksen tavoitteet voitaisiin turvata sote-uudistuksen
ja valinnanvapauden laajenemisen myötä vuonna 2019, on lääkärikoulutuksen rahoitus varmistettava.
Erikoislääkärikoulutusta koskevaa
sosiaali- ja terveysministeriön (STM)
asetusta on väljennettävä ja erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyä
on kehitettävä todelliseksi opiskelijavalinnaksi. Lisäksi tarvitaan erikoistumisen edellyttämät koulutusväylät
ja tietojärjestelmät sekä lisää informaatio-ohjausta. Valtakunnallisia ja
alueellisia erikoislääkäritarvearvioita
täytyy tehdä riittävän tiheästi.

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi
erikoislääkärikoulutukseen
Suomen terveyspalvelujärjestelmää
on tarkoitus uudistaa asiakaslähtöisemmäksi ja integroida sosiaali- ja terveyspalvelut (sote). Tavoitteena ovat
nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat
ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Päävastuu järjestämisestä siirtyy
noin 300 kunnalta 18 maakunnalle
1.1.2019. Valtio rahoittaa palvelut, ja
palveluntuottajiin tulee kuulumaan
monipuolinen joukko julkisia, yksityisiä ja järjestötahoja. Uudistuksella
halutaan vähentää sote-menojen kas-
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vua noin kolmella miljardilla eurolla
vuoteen 2029 mennessä.
Uudistus vaikuttaa merkittävästi
erikoislääkärikoulutukseen, koska erikoistuminen tapahtuu pääsääntöisesti
työskentelemällä ohjatusti palvelujärjestelmän piirissä. Koulutuksen rakenteesta säädetään STM:n asetuksessa
erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015).
Asetuksen mukaan erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen
tavoitteena on perehdyttää lääkäri tai
hammaslääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan ja
antaa hänelle valmiudet toimimiseen
erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.
Asetuksessa säädetään myös muun
muassa erikoisaloista, koulutuksen
rakenteesta ja koulutuksen pituudesta.
Vaikka suomalaisen erikoislääkärikoulutuksen tasoon ollaan pääsääntöisesti oltu tyytyväisiä, lääkärien
osaamiseen kohdistuu uudenlaisia
odotuksia toimintaympäristön muuttuessa. Siten erikoistumisen aikaperusteisuus ilman sisällöllisten tavoitteiden saavuttamisen seurantaa ei
vastaa tulevaisuudessa erikoislääkärin osaamiseen kohdistuvia odotuksia
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eikä kouluttajien näkemyksiä laadukkaasta koulutuksesta.

Palvelujärjestelmän ja koulutuksen
nykyhaasteet

Kuva: Johanna Tuukkanen

Erikoislääkäreiden määrän kehitys
on epätasapainossa sekä palvelu- että
koulutusjärjestelmän näkökulmasta
monilla erikoisaloilla. Joillakin aloilla
on ylikoulutusta ja toisilla (esimerkiksi
psykiatriset alat) alikoulutusta ottaen
huomioon 2020-luvulla eläköityvien ja
toisaalta valmistuvien uusien erikoislääkäreiden määrän. 1990-2000 lääkärikoulutuksen sisäänottomäärät olivat
huomattavasti alhaisemmat kuin sitä
edeltävänä aikana tai sen jälkeen. Suomen Lääkäriliiton selvitysten mukaan
erikoislääkärikoulutuksen läpimenoaika ylittää monilla erikoisaloilla asetuksen edellyttämät 5-6 vuotta. Tämän
lisäksi koulutuksen nykyrakenne ei
Valtakunnallinen koordinaatio on
tue osaamispohjaista erikoislääkävälttämätön
rikoulutusta, koska erikoistuville ei
STM:n selvitysten mukaan (1,2) edelole tarjolla osaamistavoitelähtöisesti
lisessä kappaleessa kuvatut haasteet
suunniteltuja koulutusväyliä.
ovat valtakunnallisesti niin merkitTilanteen haasteellisuutta lisää se,
täviä, että erikoislääkärikoulutuksen
että yliopistojen taloudellisia ja (henvaltakunnallinen koordinaatio on
kilö)resursseja koulutuksen vastuutavälttämätöntä. Erikoislääkärikouluhona ei ole riittävästi turvattu. Yliopistustyöryhmän v. 2011 julkistamassa
toilla ei ole toimivia tietojärjestelmiä
loppuraportissa (2) ehdotettiin, että
erikoislääkärikoulutukterveydenhuoltolaissa
sen hallintaan eikä erisäädettäisiin lääkärien
koistuville ole tarjolla
Perus- ja erikoislääkärikouluja hammaslääkärien
tarpeeksi tietoa valintus olisikin tulevaisuudessa
koulutuksen valtatojen tueksi. Jos valinnähtävä jatkumona ja lääkäkunnallisesta koorditaperusteena erikoisrikoulutuksen sisäänottomää- naatioelimestä, jonka
lääkärikoulutukseen
rät tulisi pikaisesti suhteuttaa tehtävänä on erikoison ilmoittautumismeerikoislääkärikoulutuksen
lääkäri- ja erikoishamnettely, erikoisalakohtarpeisiin.
maslääkärikoulutuktaisiin koulutusmääriin
sen ohjaus. Tavoitteen
on vaikea vaikuttaa.
mukaan koulutusmääTämän lisäksi soterät tulisi saada vastaamaan väestön
uudistukseen liittyvä mahdollinen
ja palvelujärjestelmän erikoisala- ja
valinnanvapauden kokonaisuus ja
aluekohtaisia tarpeita.
terveydenhuollon organisaatioiden
Koulutettavien näkökulmasta tayhtiöittämisvelvoite tuovat lisähaasvoitteita ovat koulutusohjelmien oiteita erikoislääkärikoulutuksen järjeskeudenmukaiset valintakäytännöt ja
tämiselle tulevaisuudessa.
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laadukas, yksilöllinen ja työelämän
tarpeita vastaava koulutus. Vastuu
erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sisällöstä, laadusta
ja koulutettavien valinnasta olisi tulevaisuudessa edelleen koulutusta antavilla yliopistoilla. Tämän selvityksen
jälkeen STM perusti työryhmän (ns.
siirtotyöryhmä), joka valmisteli erikoislääkäri -ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen siirron opetusja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja
terveysministeriöön ja siihen liittyvät
lakimuutokset (3). Hallintovastuun
siirto toteutui 1.2.2015 ja laaja-alainen koordinaatiojaosto perustettiin
saman vuoden huhtikuussa. Joulukuussa 2016 päättyneen ensimmäisen
toimintakautensa aikana koordinaatiojaosto valmisteli erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen
valtakunnallisen toimenpideohjelman (4). Keskeisimmät toimenpiteet
liittyvät erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sisällölliseen
ja määrälliseen ohjaukseen.
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Tulevaisuudessa
erikoislääkärikoulutukseen tulee
valintamenettely
Yliopistojen tehtävänä on yhdessä palvelujärjestelmän kanssa luoda avoin
valintamenettely erikoislääkärikoulutukseen. Tällä tavoin on mahdollista
vaikuttaa eri erikoisalojen koulutusmääriin. Toisaalta todellista valintaa ei
voida tehdä, jos ei ole koulutusväylää,
johon pyrkiä. Valintamenettelystä on
käyty keskusteluja, mutta koska soteuudistuksella on ratkaiseva merkitys
koulutusväylien luomisessa, periaatteellisia päätöksiä valintatavoista erikoislääkärikoulutukseen ei ole tehty.
Erikoisalakohtaisessa määrällisessä
sääntelyssä myös informaatio-ohjaus
on keskeinen ohjauselementti. Erikoisalaansa harkitsevilla tulee olla
käytössään ajantasaista ja oikeaa tietoa
alan työllisyys- ja koulutusnäkymistä. Yliopistot ja Suomen Lääkäriliitto
ovatkin sopineet erikoislääkärikoulutustarpeeseen ja erikoislääkärikoulutukseen liittyvien raporttien ja selvitysten tuottamisesta ja jakamisesta
nettisivuillaan.
Saadakseen ajantasoista tietoa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarpeesta koordinaatiojaosto
teetti selvityksen valtakunnallisesta
erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarpeesta vuoteen 2030
(5). Raportin mukaan erikoislääkärien
koulutustarve on noin 600 erikoislääkäriä/vuosi. Ikääntyvien erikoislääkärien pysymistä työelämässä tulee
tukea, koska em. koulutusmäärään
ei peruskoulutus huomioiden vielä
lähivuosina päästä. Suurin suhteellinen lisäystarve viime vuosien koulutusmääriin verrattuna on fysiatrian,
keuhkosairauksien, psykiatrian, reumatologian ja laboratoriolääketieteen
aloilla. Myös yleislääketieteen erikoislääkärikoulutusta tulisi lisätä osana
perusterveydenhuollon vahvistamista.
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Edellä esitettyjen vali- ja terveydenhuoltouudistukset sekä yhteislintamenettelyn ja inforkunnan taloudellinen Yliopistojen tehtävänä
maatio-ohjauksen lisäksi
kehitys vaikuttavat lää- on yhdessä palvelujärrahoituksella voidaan
ohjata ja vahvistaa erikäritarpeeseen, koulutus- jestelmän kanssa luoda
koislääkärikoulutusta.
tarveselvitys tulisi toistaa avoin valintamenettely
määrävuosin, jotta toi- erikoislääkärikoulutukUudessa sote-mallissa ja
mintaympäristön muu- seen.
potilaiden valinnanvatokset voitaisiin ottaa
pauden laajentuessa on
ajoissa huomioon. Yksi
huolehdittava siitä, että
merkittävä tekijä palvekoulutuksesta syntyvät
lujärjestelmän rakenteellisten muu- kulut korvataan täysimääräisesti koutosten ohella on suomalaisten nuor- lutukseen osallistuville tahoille. Näissä
ten nopeasti lisääntynyt lääketieteen lainsäädäntöhankkeissa olisi huomiopiskelu ulkomailla. Suurin osa heistä oitava erikseen koulutusnäkökulma
on ilmoittanut palaavansa Suomeen ja huolehtia siitä, että uudistuksen
erikoistumaan perusopintojen jälkeen. jälkeenkin meillä on riittävästi organisaatioita, joilla on velvoite toimia
yhteistyössä yliopistojen ja korkeaOhjauksen tarve kasvaa
Jo nykytilanteessa saattaa olla vaikea koulujen kanssa lääketieteen ja muun
työllistyä ilman erikoistumista. Pe- sosiaali- ja terveydenhuollon koulurus- ja erikoislääkärikoulutus olisikin tuksen turvaamiseksi. Erikoislääkätulevaisuudessa nähtävä jatkumona. rikoulutuksen näkökulmasta tämä
Lääkärikoulutuksen sisäänottomää- tarkoittaa ensisijaisesti mekanismeja
rät tulisi pikaisesti suhteuttaa erikois- koulutusväylien luomiseen sekä orlääkärikoulutuksen tarpeisiin- ja re- ganisaatioiden velvoitetta sitoutua
sursseihin. Jo nyt on nähtävissä, että laadukkaaseen erikoislääkärikoulu2020-luvulta alkaen yhä pienemmillä tukseen ja tarvittaviin erikoislääkärierikoislääkärikouluttajaresursseilla kouluttajaresursseihin.
koulutetaan kasvavaa ohjausta tarvitsevien nuorten lääkärien ja opis- Koulutuksen järjestämiseen lisää
kelijoiden joukkoa. Erikoistumiskou- joustavuutta
lutuksessa olevien lisäksi ohjausta Asetus erikoislääkäri- ja erikoishamtarvitsevat tilapäisesti lääkärin amma- maslääkärikoulutuksesta säätelee
tissa toimivat lääketieteen opiskelijat, koulutusjärjestelmän näkökulmasta
amanuenssit, EU/ETA maiden ulko- poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti
puolelta tulevat lääkärit, joilta Valvira koulutuksen rakennetta ja sisältöedellyttää harjoittelua laillistuksen jä. Koulutuksen nykyisenkaltainen,
saamiseksi sekä jatkossa vielä lääkä- yksityiskohtainen sääntely, joka on
rit (lainsäädäntömuutos meneillään), osittain syntynyt turvaamaan lääkäjotka ovat suorittaneet lääkärin perus- rityövoimaa nykyisiin kunnallisiin
koulutuksensa sellaisissa EU-maissa, terveydenhuollon organisaatioihin,
joissa oikeuteen harjoittaa lääkärin ei tule toimimaan uusissa rakenteissa.
ammattia edellytetään ammatillinen Asetus tulee uudistaa siten, että kouharjoittelu (kaksoislaillistus). Lääkärin lutus voidaan toteuttaa osaamislähperuskoulutukseen otettavien määrän töisesti ja laadukkaasti. Koulutus tulee
tulisikin merkittävästi laskea nykyises- voida myös suorittaa ilman katkoja ja
tä, jotta tulevaisuuden erikoislääkäri- jonottamista organisaatiosta toiseen.
koulutuksesta selvitään laadukkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyistä
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vaatimusta yhdeksän kuukauden terveyskeskuspalvelusta ja niin sanottua
50/50 -sääntöä tulee voida väljentää.
Myös erikoisalojen pituuden sääntelystä asetuksella voitaisiin luopua ja
määrittää vain erikoislääkärikoulutuksen minimipituus. Päätöksen erikoislääkäritentistä tulisi kuulua yliopistojen autonomian piiriin.

Erikoislääkärikoulutuksen välttämätön
uudistus vietävä maaliin
Tulevaisuuden erikoislääkärikoulutus
toteutetaan yliopistojen ja entistä monimuotoisemman ja pirstaleisemman
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän
yhteistyönä kansallisen ohjausvastuun
kuuluessa STM:lle. Erikoislääkärikoulutuksen haasteet ja kehittämistarpeet

on pääosin tunnistettu. mutta soteuudistuksen myötä voi ilmaantua vielä uusia haasteita. Erikoislääkärikoulutuksen välttämätön uudistus edellyttää
kaikilta sidosryhmiltä avoimuutta ja
tahtoa tehdä myös kompromisseja.
Koordinaatiojaoston ensimmäinen toimikausi osoitti, että kaikilla koulutuksen osapuolilla (erikoistuvat, kouluttajat, ammattijärjestöt, viranomaistahot,
palvelujärjestelmä) on yhteisymmärrys niistä tavoitteista ja toimenpiteistä,
mitä uudistus edellyttää, Nyt toisella
koordinaatiojaoston kaudella tulisi
sitten saavuttaa yhteisymmärrys toimenpiteiden yksityiskohdista, jotta
uudessa sote-järjestelmässä toteutuisi
laadukas erikoislääkärikoulutus.
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SELYn hallinnonkoulutus ”Kaikki muuttuu – vaan mihin suuntaan?”
7.11.2017 Tampereella*
Koulutukseen haetaan hallinnon tunteja Tampereen yliopistosta.
Alustavat ilmoittautumiset sähköpostitse tuija.kuusmetsa@fimnet.fi
*paikka vahvistetaan myöhemmin
16.30–16.35
16.35–17.05
17.05–17.15
17.15–17.55
17.55–18.05
18.05–18.45
18.45–18.55
18.55–19.35
19.35–19.45
19.45–19.50

Puheenjohtajan seminaarin avaus
– Antti Mali, osastonylilääkäri, Kanta-Hämeen keskussairaala
Muutokset toiminnassa valtakunnallisen terveydenhuollon uudistuksen aikana ja sen jälkeen – julkinen
terveydenhuolto
– Rauno Ihalainen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja
Keskustelua
Muutokset toiminnassa valtakunnallisen terveydenhuollon uudistuksen aikana ja sen jälkeen – yksityinen
terveydenhuolto
– Juha Tuominen, johtava ylilääkäri, Terveystalo
Keskustelua
Terveydenhuollon rahoitus
– Timo T Seppälä, terveyden ja sosiaalitalouden yksikön päällikkö, THL
Keskustelua
Lääkärin asema terveydenhuollon murroksessa
– Laura Lindholm, neuvottelujohtaja, Lääkäriliitto
Keskustelua
Puheenjohtajan päätös
– Antti Mali
Erikoislääkärin
edunvalvoja
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