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Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnoksesta
erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä
yleislääketieteen erityiskoulutuksesta
Suomen Medisiinariliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon mukaisesta asetuksesta.
Toivomme tätä mahdollisuutta jatkossakin ottaen huomioon, että uudistus koskettaa lähes
koko jäsenistöämme.
Medisiinariliitto haluaa lausunnossaan kiinnittää erityistä huomiota asetuksen pykäliin, joissa
määritellään erikoislääkärikoulutuksen suorittamista aikaperustaisesti. Liian jäykät
aikamääreet eivät palvele yksilöllistä ja joustavaa erikoisalakohtaista koulutuksen toteutusta
edes nykyisessä aikaperustaisessa järjestelmässä. Tulevaisuudessa erikoislääkärikoulutus on
tarkoitus järjestää osaamisperustaisesti, jolloin koulutusjakson pituuden tulisi määräytyä
saavutetun osaamisen perusteella kiinteän kuukausimäärän sijaan.
Palveluita suoritettaessa vähintään 20 prosenttisesti normaalista viikkotyöajasta tehty työ on
laskettava osaksi erikoislääkärikoulutuksen tai -haun sekä YEK-palvelun kerryttämistä. Näin
huomioidaan monipuoliset urapolut ja mahdollistetaan tutkimus-, opetus- ja hallintotehtävien
yhdistäminen
kliiniseen
työhön
erikoislääkärikoulutuksen
aikana.
Mikäli
erikoislääkärikoulutukseen, erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyyn tai YEK:n
suorittamisen ehtoihin päädytään sisällyttämään aikaperustaisesti määriteltyjä palveluita,
tulee nämä palvelut voida suorittaa siten, että tehdyt aktiivityötunnit suhteutetaan täyteen
viikko- tai kuukausityöaikaan, vaikka ne tehtäisiin lyhyemmässä ajassa.
Medisiinariliitto kannattaa 50/50 -säännöstä luopumista, mutta ei pidä sitä yksinään
riittävänä. Medisiinariliitto ehdottaa tietyssä terveyspalvelujärjestelmän yksikössä
suoritettavan koulutuksen pituuteen liittyvistä määräyksistä luopumista kokonaan. Joustavien
koulutusväylien luominen edellyttää, että keskus- ja yliopistosairaalassa suoritettavat osuudet
tulee voida määritellä erikoisalakohtaisesti. Erikoislääkärikoulutukseen kuuluvan pakollisen
terveyskeskusjakson pituutta ei tulisi kirjata asetukseen. Medisiinariliitto näkee parempana
vaihtoehtona erikoisalakohtaiset joustavat ratkaisut myös terveyskeskusjakson pituuden
osalta, sillä asetukseen kirjattu yksi aikamääre ei palvele kaikkia aloja. Mikäli
terveyskeskusjakson pituus päädytään kuitenkin asetuksen tasolla määrittelemään, tulee sen
olla enintään kuuden kuukauden mittainen.
Erikoislääkärikoulutukselle asetetaan 4 §:ssä yhteinen viiden vuoden minimipituus. Tämä on
nykytilanteessa perusteltua, mutta toisaalta EU 2005/36/EY direktiivissä mahdollistetaan osalle
erikoisaloja myös kolmen tai neljän vuoden erikoistumisohjelmat. Erikoistumisohjelmien
kestoa tulee voida tarkastella uudelleen siirryttäessä osaamisperustaiseen koulutukseen.

Medisiinariliitto yhtyy Suomen yleislääketieteen yhdistyksen näkemykseen siitä, että
yliopistojen riittävä resursointi uudistuksen edetessä on ensiarvoisen tärkeää. Uudistus tuo
yliopistoille
ja
palvelujärjestelmän
koulutuspaikoille
runsaasti
uusia
tehtäviä.
Koulutuskorvausten tason riittävyyttä tulee arvioida siten, että yliopistoilla ja
palvelujärjestelmällä on mahdollisuus suoriutua uusista tehtävistään ja erikoistuvalla on
realistinen
mahdollisuus
saada
laadukasta
ohjausta
ja
koulutusta
koko
erikoislääkärikoulutuksen ajan.
Medisiinariliitto
kannattaa
lopputentin
pakollisuudesta
luopumista.
Kirjallisen
loppukuulustelun sijaan tai sen rinnalla tulisi koko erikoistumiskoulutuksen ajan hyödyntää
formatiivisen arvioinnin keinoja. Osaamisperustaista arviointia varten tulee osaamistavoitteet
määritellä valtakunnallisesti. Erikoistuvan oikeusturvan kannalta arvio osaamistavoitteiden
täyttymisestä ei voi perustua vain tietyn yliopiston yksittäisen vastuukouluttajan
näkemykseen.
Asetuksessa
luetellaan
erikoislääkärikoulutuksen
yhteistyöelimet,
kuten
erikoislääkärikoulutuksen
alueelliset
neuvottelukunnat,
mutta
neuvottelukuntien
muodostaman valtakunnallisen ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan roolia ei ole
määritelty. Merkittävän roolinsa vuoksi valtakunnallisen AJT:n rooli uudistuksessa tulee
määritellä ja sen kokoonpanoon on ehdottomasti kuuluttava erikoistumiskoulutuksessa
olevien edustaja.
Suomen Medisiinariliitto ei pidä asetukseen kirjattua vuoden siirtymäaikaa perusteltuna,
vaan katsoo sen olevan tarpeeton hidaste uudistukselle. Erikoislääkärikoulutuksen uusi
valintamenettely alkaa vuonna 2019. Tämän kautta hyväksytyillä koulutettavilla on oltava
mahdollisuus saada opinto-oikeus uuden asetuksen mukaiseen koulutukseen.
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Suomen Medisiinariliitto ry on suomalaisten lääketieteen opiskelijayhdistysten koulutus- ja
edunvalvontaliitto. SML edustaa lähes kaikkia Suomessa opiskelevia lääketieteen opiskelijoita sekä
ulkomailla lääketiedettä opiskelevia suomalaisia. Jäsenseurojen kautta opiskelijajäseniä on lähes
5000.
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