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Dosentuurit ja pätevöityminen 
yliopistosairaaloiden ylilääkärin virkoihin

Suomen kaikki yliopistosairaalat noudatta-
nevat käytäntöä, jossa ylilääkärien ja osas-
tonylilääkärien virkoihin vaaditaan dosen-

tuuria. Osa yliopistosairaaloista vaatii lisäksi eri-
koislääkäreiden viroissa tohtorin tutkintoa. Vaik-
ka näille käytännöille löytyy kannatusta, on myös 
kritiikkiä esitetty.

Dosentuurien pätevyysvaatimukset ovat maam-
me kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa suu-
rin piirtein samanlaiset. Käytännössä dosentuu-
riin vaaditaan monien muiden vaatimusten ohel-
la noin 20–25 tieteellistä alkuperäisjulkaisua. Vaa-
dittavien julkaisujen määrä riippuu jossain määrin 
myös julkaisufoorumista ja dosentuurin hakijan 
sijoittumisesta kirjoittajaluettelossa. Hakijan pä-
tevyys jää viime kädessä dosenttiasiantuntijoiden 
ja tiedekuntien tehtäväksi. Dosenttiasiantuntijoil-
la onkin erittäin vaativa tehtävä pelkästään julkai-
suluettelon, dosentuurin hakijan oman selvityksen 
sekä itse julkaisujen perusteella päätellä, mikä on 
ollut dosentuurin hakijan rooli kussakin julkaisus-
sa. Mikäli dosentuurin hakija on kirjoittajaluette-
lon ensimmäinen, toinen tai viimeinen kirjoitta-
ja, on panos kyseisessä tutkimuksessa useimmiten 
riittävä ja kirjoittajuus oikeutettu. Jos kirjoittajia 
on vaikkapa kuusi tai enemmän, on usein erittäin 
vaikeaa päätellä, mikä on ollut kirjoittajaluettelon 
keskivaiheilla olevan kirjoittajan panos. 

Kun yliopistosairaaloiden ylilääkäreiden ja 
osastonylilääkäreiden virat edellyttävät dosentuu-
ria, on itse kullakin luonnollisesti halu tuottaa jul-
kaisuja mahdollisimman paljon, jotta dosentuu-
rin kriteerit täyttyisivät. Luultavasti dosentuuri-
en hakijoiden julkaisuluetteloihin päätyy joskus 
myös sellaisia julkaisuja, joissa kirjoittajuuden ns. 
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Vancouver-kriteerit eivät täyty (http://www.icmje.
org/index.html#author). Nykyisten lääkärinvirko-
jen pätevyysvaatimusten puitteissa on ollut kaikki-
en etu, että yliopistosairaaloihin on saatu lisää do-
sentteja johtamaan toimintaa. Näin ollen yliopis-
tojen ei ole ollut tarkoituksenmukaista yrittää hi-
dastaa uusia dosentuureja.

Voimakkaimpana argumenttina akateemisten 
meriittien vaatimukselle on pidetty tarvetta kan-
nustaa lääkäreitä tutkimustyöhön. Yliopistosairaa-
loilla on tärkeä rooli vaativimman erikoissairaan-
hoidon tuottamisessa ja terveydenhuoltohenki-
löstön koulutuksessa. Näiden velvoitteiden lisäksi 
niillä on merkittävä rooli myös tieteellisessä tutki-
muksessa. Virkojen pätevyysvaatimukset on epäi-
lemättä yksi helppo tapa edistää tieteellistä tutki-
musta. Vaarana on kuitenkin se, että monet teke-
vät väitöskirjan ja jatkavat jopa dosentuuriin asti 
ainoastaan pakon sanelemana. Aidosti tutkimus-
työstä kiinnostuneita on loppujen lopuksi aika vä-
hän, ja monilla into tutkimustyöhön lopahtaa vii-
meistään dosentuuriin. Samalla osa erittäin pä-
tevistä johtajista joutuu akateemisten meriittien 
puutteen vuoksi jäämään asiantuntijatasolle.

Olisikin ehkä hyvä miettiä mahdollisia vaihto-
ehtoja nykyjärjestelmälle. Dosentuuri sinänsä ei 
tee ketään päteväksi tai epäpäteväksi ylilääkärin 
tai osastonylilääkärin tehtäviin. Osa nykyisistä do-
senttiylilääkäreistä voisi sopia paremmin asiantun-
tija- kuin johtamistehtäviin. Yliopistollisissa sai-
raaloissa on paljon sellaista toimintaa, jonka joh-
tamiseen vaaditaan toisenlaista koulutusta kuin 
pelkkä tutkijakoulutus voi antaa. Toisaalta dosen-
tuuri antaa yliopistosairaalan kolmesta päätehtä-
västä (tutkimus – koulutus – potilashoito) ainakin 
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kohtalaiset valmiudet tutkimustyöhön. Ehkä oli-
si aika uudistaa yliopistosairaaloiden virkojen pä-
tevyysvaatimuksia siten, että klinikoissa olisi eri-
tyyppisiä ylilääkäreiden ja osastonylilääkäreiden 
virkoja. Osa viroista voisi kohdistua selkeämmin 
lähinnä potilashoitoon kun taas osaan ylilääkärin 
ja osastonylilääkäreiden viroista liitettäisiin myös 
tieteellisen tutkimuksen velvoite. Lähinnä potilas-
hoitoon kohdistuvissa viroissa ei absoluuttista do-
sentuurivaatimusta olisi. 

Kriitikoiden on helppo sanoa, ettei tutkimusta, 
opetusta ja potilashoitoa yliopistosairaaloissa voi 
erottaa toisistaan. He ovat siinä osittain varmasti 
oikeassa, mutta ehkä selkeytetyllä työnjaolla voi-
taisiin päästä nykyistä parempiin tuloksiin sekä 
potilashoidon että tieteellisen tutkimuksen kan-
nalta. Tällaisen uuden käytännön luominen vaati-
si lisärahoitusta, koska ylilääkäristatuksella olevia 
virkoja tarvittaisiin väistämättä lisää. Lisärahoi-
tuksen tarve ei olisi kuitenkaan kovin suuri, koska 
uudet ylilääkärin ja osastonylilääkärin virat olisi 
järkevintä luoda nykyisistä erikoislääkärin virois-
ta virkamuutoksina – tehdyn työn määrähän ei si-
nänsä olennaisesti muutu. Ehkä löytyy myös mah-
dollisuuksia kanavoida ulkopuolista tiederahoi-
tusta tutkimussuuntautuneiden ylilääkärin virko-
jen perustamiseen.

Mikäli yliopistosairaaloiden lääkärinviroissa 
olisi kaksi vaihtoehtoista etenemisreittiä, ”tiede-
reitti” ja ”kliininen reitti”, ei olisi enää samanlaista 
tarvetta tehdä tutkimustyötä vain muodollisen pä-
tevyyden saavuttamisen vuoksi. ”Kliinistä reittiä” 
johtaviin virkoihin eteneviltä edellytettäisiin tie-
tenkin kliinisen asiantuntijuuden lisäksi koulutus-
ta ja kokemusta toiminnan johtamisesta. Tieteel-
linen meritoituminen ei kuitenkaan estäisi pääsyä 
erilaisiin johtamistehtäviin. 

Yliopistosairaaloiden virkojen pätevyysvaati-
muksien muuttamisesta voisi olla monessa suh-
teessa hyötyä. Vaihtoehtoja ylilääkäreiden ja osas-
tonylilääkäreiden rekrytoinnissa olisi nykyistä 
enemmän. Kun ketään ei tarvitsisi väkisin ”tuu-
pata” dosentiksi, voitaisiin dosenttikandidaattien 
pätevyyksiä arvioitaessa paremmin noudattaa nii-
tä kriteereitä, jotka on kirjattu eri yliopistojen ja 
niiden lääketieteellisten tiedekuntien dosenttioh-
jeisiin. Dosentuurin hakijoilta voitaisiin siis edel-
lyttää paitsi riittävän laajaa tieteellistä tuotantoa, 
myös selkeää osoitusta oman tutkimuslinjan luo-
misesta haetulla dosentuurin alalla. Käytännössä 
selkeä osoitus omasta tutkimuslinjasta tarkoittaa 
minun mielestäni omaa tutkimusryhmää. Tätä si-
nänsä kaikkien lääketieteellisten tiedekuntien do-
sentuuriohjeisiin sisältyvää vaatimusta ei taida ko-
vin moni tuore dosentti täyttää. Ainakaan minä en 
olisi aikoinaan tätä kriteeriä täyttänyt, vaikka jul-
kaisuja olikin riittävästi ja olin kirjoittajaluettelos-
sa sopivassa paikassa.

On tietysti selvä, etteivät yliopistosairaaloiden 
lääkärinvirkojen pätevyysvaatimukset tule muut-
tumaan muutaman kirjoituksen perusteella mi-
hinkään. Jostain on kuitenkin aloitettava. Nyky-
aikana mikään ei voi olla staattista. Ehkä anes-
tesiologikunta voisi olla osaltaan herättämäs-
sä keskustelua asian tiimoilta.                         
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