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Tänä vuonna kymmenissä kunnissa 
ja kuntayhtymissä on käyty YT-
neuvotteluja säästötoimien vuoksi. 

Yhtenä säästökeinona moni työnantaja 
on päättänyt leikata koulutusmäärärahoja. 
Osa on leikannut jo kuluvan vuoden kou-
lutusrahoitusta, samalla moni työantaja 
on suunnitellut ensi vuoden rahoituksen 
jo valmiiksi aiempaa pienemmäksi. 

Tämä on lyhytnäköistä säästämistä eikä 
ole pitkällä aikavälillä kannattavaa. Amma-
tillinen kehittyminen ja täydennyskoulutus 
ovat lääkärin ammattiin kuuluvia oikeuk-
sia ja eettisiä velvollisuuksia.  Säännöllinen 
ja riittävä koulutus on ainoa keino pysyä 
mukana nopeasti kehittyvällä tieteen 
alalla.

Monessa kuntayhtymässä on oma 
koulutussuunnitelma ja täydennyskou-
lutuksen määrälle on asetettu tavoite, 
joka on yleensä vähintään kolme päivää 
vuodessa. Tämä vähimmäistavoitekin voi 
jäädä saavuttamatta, mikäli koulutusmää-
rärahat eivät ole riittävät. Koulutuspäivien 
määrästä on myös muita mainintoja eri 
yhteyksissä. Terveydenhuoltolain 5. pykä-
lässä todetaan, että kunnan tai sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymän on huolehdittava 
henkilöstön riittävästä täydennyskoulu-
tuksesta. Kuntatyönantajan (KT) yleiskir-
jeen mukaan ”työnantajan tulee huolehtia 
siitä, että terveydenhuollon henkilöstö 
osallistuu peruskoulutuksen pituudesta, 

Koulutuksiin pääsee,  
vai pääseekö?

työn vaativuudesta ja toimenkuvasta 
riippuen riittävästi heille järjestettyyn 
täydennyskoulutukseen.” KT toteaa myös, 
että ”keskimäärin 3-10 täydennyskoulu-
tuspäivää vuodessa voidaan pitää yhtenä 
täydennyskoulutuksen lähtökohtana”. 

Lääkäriliitto on myös ottanut kantaa 
asiaan ja suosittaa, että jokaisen lääkärin 
tulisi päästä työpaikan ulkopuoliseen 
täydennyskoulutukseen työnantajan 
kustantamana vähintään 10 työpäivää 
vuodessa. Liiton suosituksessa on neljä 
tärkeää asiaa, joihin kannattaa pysähtyä ja 
pohtia niitä tarkemmin. 

Työpaikan ulkopuolisesta koulutus
Moni työpaikka pitää hyviä omia koulu-
tuksiaan yleisistä aiheista, kuten AVEKKI-
turvallisuuskoulutukset, työhyvinvointi 
jne. Mutta asiantuntijana toimivan lääkärin 
ja erityisesti kokeneen erikoislääkärin 
täydennyskoulutusta ei valitettavasti ole 
mahdollista saada kotikulmilta vaan kou-
lutus on hankittava muualta, jopa Suomen 
rajojen ulkopuolelta. Isoissa, arvostetuissa 
kansainvälisissä kongresseissa esitellään 
erikoisalan tuoreimmat tutkimustulokset 
ja käydään läpi uudet hoitokäytännöt. Vain 
riittävällä ja monipuolisella oman erikois-
alan täydennyskoulutuksella varmistetaan 
asiantuntijan pysyminen mukana uusim-
massa kehityksessä. 

Työnantajan kustantama koulutus
Monessa sairaanhoitopiirissä lääkärei-
tä on kielletty osallistumasta yritysten 
kustantamiin koulutustilaisuuksiin. Jos 
lääkäreiden osallistumismahdollisuuksia 
rajoitetaan, täytyy työnantajan varmistaa 

riittävä rahoitus lääkäreiden täydennys-
koulutukseen. 

Vähintään 10 työpäivää vuodessa
 KT:n yleiskirjeen ja terveydenhuoltolain 
kirjausten lähtökohtana on, että täyden-
nyskoulutuksessa on otettava huomioon 
henkilöstön peruskoulutuksen pituus ja 
työn vaativuus. Nämä seikat huomioiden 
lääkäreiden täydennyskoulutusta tulisi 
olla ainakin tämä 10 päivää vuodessa. 

Täydennyskoulutuspäivien tulisi olla 
työpäiviä
Ei viikonloppuvapaan aikana, ei aktiivi-
vapaalla eikä lomalla. Saman työpaikan 
muiden ammattiryhmien työntekijät eivät 
kouluttaudu yleensä omalla ajallaan, vaan 
heillä koulutus on aina työaikaa. Näin tu-
lisi olla myös lääkäreillä. Ei siis tarkoiteta 
vain 10 päivää, vaan 10 TYÖPÄIVÄÄ. Mikäli 
koulutuspäivä osuu viikonlopulle, kuten 
usein ulkomaisten kongressien kohdalla, 
tulisi koulutukseen käytetty aika korvata 
lääkäreille samalla tavoin kuin se korva-
taan muulle henkilöstölle. 

YT-neuvotteluissa etsitään yleensä 
pitkävaikutteisia rakenteellisia ja toimin-
nallisia muutoksia. Koulutusmäärärahojen 
leikkaaminen YT-neuvotteluiden yhtey-
dessä on sen sijaan lyhytnäköistä säästöä, 
jolla voi olla kauskantoisia kielteisiä vaiku-
tuksia. Mikään asiantuntijaorganisaatio ei 
pysy kehityksessä mukana, jos täydennys-
koulutuksen rahoitusta leikataan pysyväs-
ti. Vain riittävä ja laadukas täydennyskou-
lutus ylläpitää lääkäreiden ammatillisen 
osaamisen ja mahdollistaa potilaidemme 
hyvän hoidon.
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