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Lausunto hallituksen esityksestä laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain muuttamisesta
Suomen Akatemia on tutustunut 14.11.2014 kirjatun lausuntopyynnön liitteenä
olleeseen hallituksen esitykseen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta
koskevan lain muuttamisesta ja toteaa siitä seuraavaa:
Lakimuutoksen tarkoituksena on parantaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallista strategista ohjausta, koulutusmäärien
parempaa ennakointia ja kohdentamista sekä vahvistaa yliopistojen roolia
koulutuksen sisällöllisessä ja laadullisessa ohjauksessa. Uudistuksella myös
vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asemaa koulutuksen ohjaajana.
Lakimuutoksella tavoiteltavat asiat ovat tärkeitä ja edistävät lääketieteellisen
erikoistumiskoulutuksen kokonaisuuden hallittavuutta ja mahdollistavat sen
kehittämisen entistä strategisemmin. Suomen Akatemia pitää lakimuutosta
yleisesti kannatettavana ja uskoo sen vaikuttavan myönteisesti Suomen
lääkärikunnan ammatilliseen kehittymiseen tulevaisuudessa.
Suomen Akatemian tavoitteena on turvata tieteellisen tutkimuksen asemaa ja
positiivista kehitystä Suomessa. Erityisesti korkealaatuisen kliinisen
lääketieteellisen tutkimuksen edellytykset ovat heikentyneet viime vuosina ja
tämän tilanteen huomioiminen on tärkeää muutettaessa lääketieteelliseen
tutkimukseen ja koulutukseen liittyviä säädöksiä. Lausuttavana oleva
lakimuutosesitys liittyy kliinisen tutkimuksen edellytyksiin, sillä useat
erikoislääkärikoulutuksessa olevat lääketieteen lisensiaatit valmistelevat
samanaikaisesti väitöskirjaansa eli ovat myös tutkijakoulutuksessa. Uudistuksen
jälkeenkin erikoistumiskoulutus lähtee ennen kaikkea palvelujärjestelmän tarpeista.
Olisi kuitenkin erittäin tärkeää huomioida kliinisen tutkimustyön edellytykset,
erityisesti mahdollisuus riittäviin tutkimusvapaisiin koulutuksen aikana.
Palvelujärjestelmään eli keskus- ja yliopistosairaaloihin kohdistuu nykyisin yhä
kasvavia tehokkuusvaatimuksia eikä tutkimusvapaan saaminen ole itsestään
selvää. Potilastyö priorisoidaan korkeammalle niissäkin tapauksissa, joissa
erikoistuvalle lääkärille olisi olemassa rahoitus tutkimusvapaan ajaksi.
Edellisen lisäksi Suomen Akatemia pitää tärkeänä, että erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen kustannukset korvataan yliopistoille siten, että
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korvaus vastaa koulutuksen todellisia kustannuksia. Tämä tulisi myös selkeästi
ilmaista perustelumuistiossa.
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