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Vauhtia erikoislääkärikoulutuksen uudistuksiin
– maaliin hitaasti mutta varmasti?
Suomessa suoritettiin vuoden 2013 aikana
610 erikoislääkäritutkintoa, määrä pysyi siis
suhteellisen samansuuruisena kuin viime
vuosienkin aikana (http://www.med.helsinki.
fi/ammatillinen_jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/tilastot.html). Erikoislääkäreiden määrä

ennusteiden mukaan suuria muutoksia, joita
kin erikoisaloja lukuun ottamatta, ei sairaan
hoitopiirien laskelmien mukaan ole lähivuosi
na odotettavissakaan (1).
Erikoislääkärikoulutuksessa ja sen ohjauk
sessa on havaittu useita kehittämiskohteita (2,
3). Selvityksissä on käynyt ilmi, että muuta
milla erikoisaloilla on ylikoulutusta ja toisaalta
muutamilla erikoisaloilla koulutusmääriä tulisi
lisätä. Erikoislääkäreiden alueellinen jakautu
minen vaihtelee myös suuresti.
Erikoislääkärikoulutus on Suomessa ja Ita
liassa, toisin kuin muualla Euroopassa, yliopis
totutkinto. Aina ei ole ollut näin, vaan useat eri
toimijat ovat ohjanneet erikoislääkärikoulu
tusta (TAULUKKO). Erikoislääkärikoulutukseen
liittyvä käytännön palvelu tapahtuu yleensä
terveyspalvelujärjestelmässä.
Sote-myllerrysten keskellä on havahdut
tu aiempaa korostuneemmin huomaamaan
henkilöstön mitoituksen ja osaamisen, täten
myös erikoislääkärikoulutuksen, keskeinen
merkitys terveyspalveluiden laadukkaassa
toteuttamisessa. Suureksi iloksemme lähes
kymmenen vuoden intensiivisen keskustelun
jälkeen valtakunnassa on tällä hetkellä suuri
yhteisymmärrys siitä, että erikoislääkärikou
lutusta tulisi koordinoida valtakunnallisesti ja
että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) alan
asiantuntijaministeriönä olisi oikea taho tähän
tarkoitukseen.
= Tiedosta taidoksi

TAULUKKO. Erikoislääkärikoulutuksen ohjauksen histo-

ria.

Ennen 1920-lukua yliopistosairaaloiden lääkärit vastasivat erikoislääkärikoulutuksesta
1922   seurantavastuu Suomen Lääkäriliitolla
1931   valtakunnallinen spesialiteettineuvosto
1960   Lääkintöhallitus
1986   yliopistojen ammatillinen jatkotutkinto

Kaikki sidosryhmät katsovat, että koulu
tuksen tulisi olla laadukasta ja jopa aiempaa
enemmän yliopistojen vastuulla ja että koulu
tuksen sisäänottokriteerien tulisi olla läpinäky
viä ja perustua hakemiseen, ei ilmoittautumi
seen. Koulutuksen määrissä tulisi huomioida
valtakunnallinen ja alueellinen tarve, ja kou
lutusta tulisi voida ohjata koulutukseen otta
misen ohella myös rahoituksen keinoin. Täs
tä yhteisymmärryksestä kuuluu suuri kiitos
erikoislääkärikoulutuksen ohjauksen siirtoa
valmistelleelle laajapohjaiselle opetus- ja kult
tuuriministeriön (OKM) ja STM:n asettamal
le työryhmälle, jonka raportti on parhaillaan
lausuntokierroksella.
Yhteisymmärrystä on saavuttanut myös
työryhmän ehdotus kansallisen koordinaa
tioryhmän perustamisesta. Vaikka tutkinto
muotoisuus poistuu, myöntää Valvira edelleen
erikoislääkärin oikeudet yliopistojen antamien
todistusten perusteella.
Kriittisesti uudistukseen suhtautuvat totea
vat, että ohjauksen luominen on mahdotonta
ja onhan tämä itseohjautuvastikin toiminut
kohtalaisesti. Tähän vastaamme, että ohjauk
sen luominen on vaikeaa, mutta yrittämättä
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jättäminen olisi vastuutonta. Erikoislääkäri
koulutus ei voi olla itseohjautuvaa tai perus
tua yksittäisten sairaaloiden tarpeisiin (4).
Erikoistuvan näkökulmasta myös tapa, miten
tällä hetkellä hakeudutaan koulutukseen, on
kestämätön. Nyt on jo nähtävissä, että lähes
kaikille aloille on huomattavasti enemmän
ilmoittautuneita kuin koulutusta pystytään
antamaan. Esimerkkeinä voisi mainita psykiat
rian, jonne oli alkuvuoden 2014 tilastojen mu
kaan ilmoittautunut 378 erikoistujaa (vuosit
tain valmistuu noin 30) ja radiologian, jonne
on ilmoittautunut 202 (vuosittain valmistuu
noin 20). Kun lääkärien määrät suurenevien
sisäänottojen takia entisestään lisääntyvät, on
selvää, että kilpailu erikoistumispaikoista tulee
olemaan entistä tiukempaa, ja siksi jo erikois
tuvien oikeusturvankin vuoksi tulee kehittää
läpinäkyvä ja oikeudenmukainen valintame
nettely.
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Erikoislääkärikoulutuksen ohjauksen siirto
OKM:stä STM:ään on välttämätöntä, jotta
yliopistollisen jatkokoulutuksen ja terveys
palvelujärjestelmän saumatonta yhteistyötä
voidaan tukea vaikuttavasti niin taloudellisten
resurssien kuin yhteistyömuotojenkin kehittä
misellä. Osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö
on yksi terveyspalvelujärjestelmämme ja sitä
kautta potilaan laadukkaan hoidon keskeisim
mistä resursseista.
Erikoislääkärikoulutuksen uudistusta voisi
verrata maratoniin: nyt on luotu kuntopohja
varsinaista juoksua eli koulutuksen sisäänoton
ja sisällön kehittämistä varten. Vaikka kysy
myksessä onkin maraton, keskeistä on se, mi
ten ja millaisissa olosuhteissa matka alkaa. Eri
koislääkärikoulutuksen uudistamisen suhteen
on tärkeää, että välittömästi päätösten jälkeen
ryhdytään rohkeasti toimeenpanovaiheeseen
– askel kerrallaan mutta määrätietoisesti.
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