Lausunto ja esitys Opetus – ja kulttuuriministeriölle koskien Valtioneuvoston asetusta
erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista 27.1.2012 mennessä.
Lausuja: Suomen Neurologinen Yhdistys ry (SNY)

Yleistä
Suomen Neurologinen Yhdistys (SNY) kannattaa nykyisten erikoislääkärin tutkintoa ja
erikoishammaslääkärin tutkintoa koskevien asetusten säännösten yhdistämistä
valtioneuvoston asetukseksi erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista.
SNY kannattaa myös STM:n ja OKM:n yhteistyön tiivistämistä erikoislääkäreitä koskevissa
asioissa.
SNY kannattaa ajatusta, että erikoislääkärikoulutus tulee säilyttää yliopistollisena tutkintoon
johtavana koulutuksena, josta säädetään asetuksin. Erikoislääkärin koulutuksen pääasiallinen
suorittamistapa on jatkossakin ohjattu työskentely alan tehtävissä. Erikoislääkärikoulutuksen
sisältöön ja arviointiin tulisi kiinnittää huomioita nykyistä enemmän.
Yksilöidyt, pykäläkohtaiset kannanotot
Perustelumuistion 3 § Yhteistyöelimet
Pykälässä säädettäisiin erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkintoon johtavan
koulutuksen yhteistyöelimistä nykylainsäädäntöä vastaavasti.
SNY kannattaa ehdotusta, että yhteistyöelimien osalta asetuksessa viitattaisiin
perustelumuistion ehdottamaan valtakunnalliseen ja alueelliseen neuvottelukuntaan. Näille
neuvottelukunnille toivotaan asetuksessa erityistä painoarvoa ja vahvistettua asemaa
erikoislääkärikoulutuksen sisältöjen ja arvioinnin suunnittelussa ja kehittämisessä ja
alueellisessa toimeenpanossa.
Perustelumuiston 6§ Erikoislääkärin tutkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen
SNY kannattaa akuuttilääketieteen kuusivuotisen koulutusohjelman perustamista.
Akuuttilääketieteen erikoisalan sisältöön SNY toivoo erityisesti huomioitavan, että alalle
muodostuu koulutusohjelman pohjalta riittävä neurologisen päivystysdiagnostiikan ja
akuuttihoidon osaaminen huomioiden neuroalojen kasvava osuus päivystysajan
potilaskäynneistä ja akuuttihoidoista.
Lisäksi SNY toivoo, että akuuttilääketieteen erikoislääkäritutkinnon suorittaminen
aikaisemman erikoislääkäritutkinnon lisäksi olisi mahdollistettu joustavasti yliopistojen
yhteisesti sovittavien erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräysten mukaisesti (opintojen
hyväksi lukeminen).
Dekaanien ehdotus lastenneurologian koulutusohjelman pidentämiseksi viidestä kuuteen
vuoteen on SNY:n mielestä hyvin perusteltu ja kannatettava huomioiden alan yleisosaaminen ja
eurooppalainen yhdenvertaisuus.
Perustelumuistion 8 § Erikoislääkärin tutkinnon suorittaminen

Erikoislääkärin tutkinnon suorittamista koskeva 8 § vastaisi sisällöltään voimassa olevan
erikoislääkäriasetuksen säännöstä erikoislääkärin tutkinnon suorittamisesta.
SNY tukee ehdotusta, että lääkärin tulisi suorittaa myös yliopiston hyväksymä teoriakoulutus,
jonka vähimmäispituudesta ei enää ehdoteta säädettäväksi, vaan yliopistot päättäisivät
teoriakoulutuksen vähimmäistuntimääristä itse.
Asetusehdotuksen
8§
2
momentissa
säädettäisiin
voimassa
olevan
erikoislääkäriasetuksen säännöksiä vastaavasti yliopistollisen sairaan ulkopuolella ja
terveyskeskuksessa suoritettavan koulutuksen vaatimuksesta.
SNY ehdottaa, että erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskuspalvelu palautettaisiin nykyisestä
yhdeksästä kuukaudesta kuuden kuukauden mittaiseksi ja jäljelle jäävä kolme kuukautta
lisättäisiin oman erikoisalan yleisosaamisen parantamiseksi erikoisalojen runkokoulutukseen.
Asetusehdotuksen 8§ 3 momentissa säädettäisiin koulutusohjelmista, joihin ei
sovelleta yliopistollisen sairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutuksen vaatimusta
ja 8§ 4 momentissa mainittuun vaatimukseen myönnettävästä erikoisalakohtaisten
poikkeuksesta ja siihen liittyvistä menettelyistä.
SNY esittää, että tämän momentin kirjausta tarkennettaisiin kattamaan myös mainittujen
poikkeuksellisten
erikoisalojen
suorittaminen
erikoislääkärikoulutukseen
liittyvänä
reunapalveluna yliopistosairaaloissa.
SNY kannattaa ehdotusta että yleinen hyväksilukemissäännös poistuu asetuksesta, koska se
sisältyy yliopistolain 44 §:n 3 momenttiin, jota sovelletaan myös erikoislääkärin tutkintoon
johtavassa koulutuksessa. SNY kannattaa ehdotusta siitä, että hyväksilukemiskäytännöt on
tarkoitus määritellä yliopistojen yhteisesti hyväksymissä erikoislääkärikoulutuksen
pysyväismääräyksissä, jotta käytännöt olisivat yhteneväiset kaikissa yliopistoissa.
Perustelumuistio 10 § Voimaantulo
SNY kannattaa asetuksen voimaantuloa 1.8.2012 ja pyytää sisällyttämään asetukseen
tavanomaisen siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kumottujen asetusten mukaisia tutkintoja
varten opiskelevilla olisi oikeus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen mukaisesti taikka jatkaa
opintojaan kumotun asetuksen mukaan. Siirtymäajaksi ehdotetaan 10 vuoden enimmäisaikaa.
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