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Kuka maksaa 
täydennyskoulutuksen? 

T
ätä teemanumeroa varten päätin pyytää eri työnantajia kertomaan 
täydennyskoulutusstrategioistaan. Helsingin kaupungin perustervey-
denhuolto oli selvä valinta koska se ainoana suomalaisena julkisena 
terveydenhuollon työnantajana ohjaa niin paljon rahaa täydennys-

koulutukseen, ettei ulkopuolisten kustantamaa koulutusta tarvita. Kaupungin 
koulutusylilääkäri ei kauan kakistellut, vaan lupasi valottaa meille työnan-
tajansa täydennyskoulutuspolitiikkaa. Toisena esimerkkinä ajattelin omaa 
työnantajaani, Suomen suurinta sairaalaa. HUS ei ole nimennyt koulutus-
ylilääkäriä, joten kysyin täydennyskoulutusstrategiasta muutamilta johtavilta 
viranhaltijoilta. En saanut vastausta. He joko eivät reagoineet lainkaan tai 
viivyttelyn jälkeen ohjasivat kysymään Lääkäriliitosta. Erikoissairaanhoidon 
näkökulmaa täydennyskoulutuksen järjestämiseen en siis saanut.

Täydennyskoulutus – oman ammattitaidon ylläpitäminen ja parantaminen 
– on lakiin kirjattu lääkäreiden moraalinen ja eettinen velvollisuus. Sen toteu-
tumista ei kuitenkaan valvota. CME-pisteitä jaetaan 
ja EU-tasolla suunnitellaan resertifikaatiojärjestel-
mää, johon jollakin aikajänteellä todennäköisesti 
mennään. Käytännössä resertifikaatio tarkoittaa, että 
lääkärin täytyy osoittaa säilyttäneensä osaamisensa 
joko käytännön työssä tai kuulusteluissa. Se voi tar-
koittaa myös yksinkertaisesti sitä, että osallistutaan 
säädettyyn määrään koulutusta.

Täydennyskoulutuksen kustantajiksi on tarjolla 
eri vaihtoehtoehtoja: lääkintäalan liikekumppanit, työnantaja, työntekijä. 
Verottaja joko hyväksyy tai hylkää koulutuskustannuksista esitettävät vä-
hennykset.

Lääketeollisuus ja muut yhteistyökumppanit toimivat aikaisempaa 
useammin täydennyskoulutustilaisuuksien järjestäjän ja maksajan roolissa. 
Jotta lääkäri voi osallistua lääkeyrityksen järjestämään koulutukseen, täytyy 
eettiset ja moraaliset pelisäännöt määritellä tarkoin. Koulutus ja markkinointi 
täytyy pitää selvästi erillään. Yhtä kaikki, jos yritys maksaa ja järjestää, se 
viime kädessä myös päättää, milloin, mitä, miten ja kenelle se koulutuksen 
järjestää. Lääkäreiden täydennyskoulutus ei voi eikä saa perustua lääketeol-
lisuuden ”hyväntahtoisuuden” varaan. 

Jos lakiin kirjataan minimivaatimukset täydennyskoulutukselle tai sää-
detään resertifikaatiopakko, joutuu työnantajakin suhtautumaan täydennys-
koulutukseen aktiivisesti. Työntekijää ei voi enää velvoittaa maksamaan sitä 
omasta kukkarostaan. Ehkä koulutusylilääkäreitä nimetään silloin muual-
lekin kuin Helsingin kaupungin perusterveydenhuoltoon. 

Jotta järjestelmä olisi mahdollisimman läpinäkyvä ja eettisesti kestävä 
kaikkien osapuolten, myös ympäröivän yhteiskunnan, kannalta, ainoa vaihto-
ehto lienee, että työnantaja maksaa tuottamansa terveystuloksen laadun var-
mistamiseksi vaaditun koulutuksen. Jos se on mahdollista yhdelle julkiselle 
työnantajalle, se ei liene mahdotonta muillekaan. 

Lääkäreiden täydennyskoulutus ei voi 
eikä saa perustua lääketeollisuuden 
”hyväntahtoisuuden” varaan.




