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Opetusministeriö valmistelemana on erikoislää-
kärikoulutuksen tutkintoasetusta muutettu si-

ten, että koulutuksesta vähintään 9 kuukautta tu-
lee suorittaa terveyskeskuksessa ja tämä palvelu mu-
kaan luettuna vähintään puolet koko koulutuksesta 
tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolella. Uusi 
asetus astui voimaan 1. päivänä tammikuuta 2003. 
Sen säännöksiä sovelletaan niihin erikoistuviin, jot-
ka aloittavat erikoislääkärin tutkintoon johtavat opin-
tonsa asetuksen voimaanastumispäivän jälkeen. Han-
ke on seurausta kansallisen terveysprojektin johtoryh-
män tekemistä toimenpide-ehdotuksista, joiden poh-
jalta valtioneuvosto antoi huhtikuussa 2002 periaate-
päätöksen. Sen henkilöstön saatavuutta ja osaamisen 
turvaamista koskevassa osassa opetusministeriölle an-
nettiin tehtäväksi valmistella mainittu asetusmuutos. 
Valmistelutyön opetusministeriö on tehnyt yhteis-
työssä sosiaali- ja terveysministeriön sekä lääketieteel-
listen tiedekuntien kanssa.

Lausuntokierroksella asetusluonnoksen liitteenä 
oli 27.11.2002 päivätty muistio, jossa perustellaan 
koulutuksen uudelleen järjestämistä, kuvataan siihen 
liittyviä mahdollisia ongelmia ja tarjotaan ratkaisueh-
dotuksia. Uusi asetus ei koske niitä erikoisaloja, joil-
la yliopistosairaaloiden ulkopuolella annettavan kou-
lutuksen järjestäminen tuottaa merkittäviä ongelmia. 
Tämä voi johtua mm siitä, että näiden erikoisalojen 
toimintayksiköitä ei ole yliopistosairaaloiden ulko-
puolella tai että terveyspalvelujen keskittämisen joh-
dosta koulutukseen soveltuvia potilaita ei kaikissa yk-
siköissä ole riittävästi. Erikoistuvien ohjaajia, vastuul-
lisia kouluttajia tai edes koulutusvirkoja ei kaikilla eri-
koisaloilla ole yliopistosairaaloiden ulkopuolella. Ne 
erikoisalat, joilla uuden asetuksen koulutusvaatimusta 
ei voida toteuttaa tässä vaiheessa on lueteltu asetukses-
sa. Omaa erikoisalamme ei tässä luettelossa mainita.

Perustelumuistion mukaan osalla erikoisaloja kou-

lutuksen hajautuksen toteuttaminen tuottaa merkit-
täviä ongelmia, mikäli yliopistosairaaloiden ulkopuo-
lelle ei perusteta sen edellyttämiä toimia, tehtäviä ja 
soveltuvia sijaisuuksia. Esimerkkinä mainitaan anes-
tesiologia ja tehohoito. Tällaista velvoitetta ei kunnil-
le, sairaaloille ja sairaanhoitopiireille ole kuitenkaan 
asetettu. Muistiossa ainoastaan todetaan, yliopistosai-
raaloiden ulkopuoliset terveydenhuollon organisaati-
oiden tulisi osaltaan ottaa vastuu koulutuksen uudel-
leen järjestämisestä. Siitä aiheutuviin kustannuksiin 
on luvassa tukea: terveysprojektin johtoryhmän eh-
dotusten mukaisesti siirretään vuosina 2003–2005 
yhteensä 8 miljoonaa euroa terveystieteelliseen tutki-
mustoimintaan käytetyistä valtionkorvauksesta kou-
lutukseen tarkoitettuun valtion korvaukseen.

Uusien järjestelyjen yhteydessä pyritään muistion 
mukaan varmistamaan se, että koulutus säilyy laadul-
taan korkeatasoisena ja että eri yksiköissä tapahtuviin 
koulutusjaksoihin ei synny jonotusta. Laadun varmis-
tamiseksi kunkin erikoisalan osalta tulee olla mahdol-
lisimman yhteneväiset valtakunnalliset käytännöt.

Muistiossa todetaan pääkaupunkiseudulla toteu-
tettuihin terveydenhuollon toimintojen keskittämi-
siin ja rakenteellisiin ratkaisuihin viitaten, että yli-
opistosairaaloiden ulkopuolisiin koulutuspaikkoihin 
voidaan katsoa kuuluviksi edelleen sellaiset tervey-
denhuollon toimintayksiköt, jotka on liitetty yliopis-
tosairaalaan 1.1.2000 tai sen jälkeen.

Asetusmuutoksen yhteydessä erikoislääkärien hal-
linnon pätevyyden suorittamismahdollisuutta piden-
nettiin vuoden 2005 loppuun.

Luonnoksesta pyydettiin lausunto mm lääketieteel
-lisiltä tiedekunnilta ja Suomen Lääkäriliitolta (1). r
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