Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) on lausunut hallituksen esityksestä
eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
Tausta
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjausvastuun siirryttyä Opetus- ja
kulttuuriministeriöstä Sosiaali- ja terveysministeriöön, Opetus- ja kulttuuriministeriö ei enää
rahoita yliopistoa kyseessä olevan koulutuksen osalta. Meneillään olevan koulutusuudistuksen
yhtenä tarkoituksena on lisätä yliopiston roolia koulutuksen sisällön ja laadun kehittäjänä.
Uudistuksen myötä yliopistoille tulee uusia tehtäviä erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutukseen liittyen. Näitä ovat esimerkiksi opiskelijavalinnan kehittäminen
ja järjestäminen, informaatio- ja uraohjaus, laatu- ja seurantajärjestelmien kehittäminen ja
käyttöönotto, osaamisen jatkuva arviointi ja dokumentointi sekä koulutusputkien valmistelu
yhdessä palvelujärjestelmän kanssa.
Hallituksen esitys
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta koituvia kustannuksia korvataan
palvelujärjestelmälle (koulutuspaikoille) erityisvaltionosuuksilla (EVO). Vuonna 2019 voimaan
tulevassa sote-järjestämislaissa EVO-rahoitus on tarkoitus laajentaa koskemaan myös muita
yliopistollisia jatkokoulutuksia (esim. psykologit, fyysikot) ja rahaa on tarkoitus maksaa vastedes
myös yliopistoille.
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen uudistuksia on kuitenkin tarkoitus alkaa
valmistella jo ennen vuotta 2019. Tässä hallituksen esityksessä esitetään, että EVO-rahoitus
voitaisiin laajentaa yliopistoille jo 1.1.2017 alkaen ja siksi nämä muutokset on tehtävä
terveydenhuoltolakiin. Yliopistoille kaavaillun korvauksen suuruus määritetään myöhemmin
asetuksella, mutta sen on arveltu olevan noin 3 % koko EVO-rahoituksesta. Korvauksen suuruus on
esityksen mukaan tutkintoperusteinen, eli maksetaan valmistuvien erikoislääkärien määrän
mukaan.

NLY:n lausunto
NLY:n mielestä yksi erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen uudistuksen tärkeimpiä
tavoitteita on erikoislääkärikoulutuksen laadun parantaminen. Nykyjärjestelmässä yliopisto on
luontevin laadunvarmistaja, ja täten rahoituksen ohjaaminen myös yliopistolle on perusteltua.
Yliopiston EVO-rahoitus kuitenkin pienentää palvelujärjestelmälle menevää osuutta, joten on
erittäin tärkeää, että pystytään varmistumaan rahoituksen todella kohdentuvan
erikoislääkärikoulutukseen.
NLY:n näkökulmasta erikoislääkärikoulutuksen keskeinen laadunparannnustoimenpide on laatu- ja
seurantajärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto. NLY:n näkemyksen mukaan sähköinen
valtakunnallinen lokikirja toimittaisi erinomaisesti tätä virkaa. Laadunvarmistajana yliopiston tulee
kaikin mahdollisin keinoin edistää lokikirjan luomista ja kerätä sen avulla tietoa koulutuksen
toteutumisesta ja laadusta. Yliopiston tulisi käyttää saamaansa EVO-rahoitusta myös

koulutuspaikkojen säännölliseen auditointiin. Auditoinnin toteutumista voidaan käyttää yhtenä
mittarina EVO-rahoituksen oikeasta kohdentumisesta.
NLY:n mielestä koulutuksen laadun pitäisi ohjata myös yliopiston rahoitusta ja lakitekstin tulisi olla
tältä osin laadunvalvontaan velvoittava. Valtakunnallisen sähköisen lokikirjan käyttöönotto ja
myöhemmin sen avulla kerättävä ja julkaistava seurantatieto sekä koulutuspaikkojen auditoinnin
toteutuminen voivat toimia mittareina laadunvalvonnalle. Laadukkaasti koulutetut erikoislääkärit
ovat avainasemassa koko terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuden kannalta.
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