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YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUKSEN SUORITTAMINEN
JOHDANTO
Yleislääketieteen erityiskoulutus perustuu EU:n direktiiviin 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta, muutettu direktiivillä 2013/55/EU. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen
on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan unionin muissa maissa kuin
Suomessa. Koulutuksesta säädetään laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
muuttamisesta (1355/2014) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015).
Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehdään merkintä Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin
Terhikkiin. Erillistä yleislääkärin laillistusta yleislääketieteen erityiskoulutuksen perusteella ei
myönnetä.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta
sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015) mukaan yleislääketieteen erityiskoulutuksen
pituus on kolme (3) vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. Kolmeen vuoteen voidaan lukea hyväksi Suomessa (tai Belgiassa) suoritetusta lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvästä kliinisestä koulutuksesta enintään yksi (1) vuosi. Näin yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on
Suomessa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneilla kaksi (2) vuotta. Mikäli lääkärin tutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa yleislääketieteen erityiskoulutukseen tulee sisältyä
kolme vuotta palvelua lääkärin tutkinnon jälkeen.
REKISTERÖITYMINEN ERITYISKOULUTUKSEEN
Yleislääketieteen erityiskoulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut Suomessa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon tai ulkomailla vastaavan koulutuksen, joka kuuluu lääkärintoimen
harjoittamisen vaatimuksiin (A56/2015, 8§). Rekisteröityminen tapahtuu siihen yliopistoon, jossa
lääketieteen lisensiaatin tutkinto on suoritettu. Kyseinen yliopisto antaa myös todistuksen koulutuksen suorittamisesta riippumatta siitä, minkä yliopiston vastuualueella palvelut on suoritettu.
Ulkomailla lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet voivat valita mihin yliopistoon hakevat.
Koulutukseen hakeutuessa hakijan tulee toimittaa hakemusasiakirjojen liitteinä alkuperäinen todistus suoritetusta lääkärintutkinnosta. Lisäksi hakijan tulee toimittaa Valviran päätös ammatinharjoittamisoikeuksista. Mikäli hakija ei toimita Valviran päätöstä, voi yliopisto tarkistaa tutkintotodistuksen oikeellisuuden UAF-palvelun kautta.

Meilahden opiskelijapalvelut, PL 63 (Haartmaninkatu 8 ), 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin 02 941 911, https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta
Mejlans Studiebyrån, PB 63 (Haartmansgatan 8), FI-00014 Helsingfors universitet
Telefon +358 2 941 911, https://www.helsinki.fi/sv/medicinska-fakulteten
Meilahti Student Services, P.O. Box 63 (Haartmaninkatu 8), FI-00014 University of Helsinki
Telephone +358 2 941 911, https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-medicine
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Terveydenhuollon ammattihenkilölain muutoksessa (1200/2007, 18a§) säädetään, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito.
Opiskelijan tulee vastata siitä, että hänellä on riittävä kielitaito opintojen suorittamiseksi terveyspalvelujärjestelmässä. Suositeltava taso on vähintään tyydyttävä suomen tai ruotsin kielen taito.
Hyväksyttyjä yleisiä kielitutkintoja koordinoi OPH: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-jakaantajatutkinnot/yleiset-kielitutkinnot-yki. Valtionhallinnon kielitutkinnosta vaaditaan vähintään
tyydyttävä taitotaso kaikilta osa-alueilta ja yleisestä kielitutkinnosta vähintään keskitason tutkinto
(tasot 3–4) kaikilta osa-alueilta.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää oikeuden harjoittaa lääkärin
ammattia Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä tai oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia
Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun
laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. Suorittaakseen koulutuksen opiskelijalla tulee olla ammatinharjoittamisoikeudet voimassa.

Yleislääketieteen erityskoulutuksen voi halutessaan suorittaa samanaikaisesti erikoislääkärikoulutuksen kanssa suorittamalla koulutukseen kuuluvan palvelun ja 16 tunnin mittaisen kurssimuotoisen terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään perehdyttävän koulutuksen. Tämä
16 tunnin hallinnollinen koulutus on osa yleislääketieteen erityiskoulutusta, mutta se ei sisälly pakollisena erikoistumiskoulutuksen vaatimuksiin.
HALLINTOJÄRJESTELMÄ JA PÄÄTÖKSENTEKO
Koulutusyksiköt
Koulutusyksiköt, yliopistojen lääketieteellistä opetusta antavat tiedekunnat/yksiköt vastaavat siitä,
että erityiskoulutus on koulutuksesta annetun lainsäädännön mukainen.
Yleislääketieteen oppiala
Koulutuksen vastuuyksikkönä toimii Clinicumin yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon
osasto. Osasto vastaa koulutuksen laadusta ja toteutumisesta sekä koordinoi terveyskeskuksissa
tapahtuvaa koulutusta ja sen sisältövaatimuksia. Osasto valmistelee terveyskeskusten koulutussopimukset ja ylläpitää tietoja koulutusterveyskeskuksista. Se vastaa osaltaan teoreettisen koulutuksen järjestämisestä ja hyväksymisestä.
Koulutuksen vastuuhenkilö
Koulutuksen vastuuhenkilönä toimii professori Kaisu Pitkälä. Koulutuksen vastuuhenkilö toimii
koulutuksen asiantuntijana ja vastaa koulutuksen toteutumisesta. Vastuuhenkilö hyväksyy koulutettavien palvelut.
Perusterveydenhuollon yksikkö
Yliopiston, HUSin ja erityisvastuualueen kuntien terveyskeskusten kesken solmitun koulutussopimuksen perusteella HUSin perusterveydenhuollon yksikkö vastaa yleislääketieteen erityiskoulutusvaiheen lähiohjaajien valmennuksesta sekä pitää yllä koulutuspaikkoja ja ohjaajia koskevia
tietoja. Lisäksi yksikkö järjestää osaltaan 16 tunnin kestoisen lakisääteisen teoreettisen kurssimuotoisen sosiaaliturvajärjestelmään ja hallintoon perehdyttävän koulutuksen.
Tiedekunnan opintotoimisto
Opintotoimistossa rekisteröidään yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat sekä annetaan
yleistä opintoneuvontaa koulutuksesta ja sen suorittamisesta. Opintotoimistossa valmistellaan ja
koordinoidaan koulutuksen suorittamisen ohjeet ja annetaan koulutukseen lainsäädäntöön liittyvää ohjeistusta. Opintotoimisto vastaanottaa todistushakemukset yleislääketieteen oppialan ja
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vastuuhenkilön käsittelyä ja hyväksyntää varten. Opintotoimisto ilmoittaa Valviraan yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaneet.
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmä (ERJO)
Johtoryhmän tehtävänä on valmistella yleislääketieteen erityiskoulutukseen liittyviä asioita tiedekuntaneuvostolle sekä tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja, jotka koskevat tiedekunnassa järjestettävää ammatillista jatkokoulutusta.
Tiedekuntaneuvosto
Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto vahvistaa yleislääketieteen erityiskoulutuksen
suorittamisen ohjeet.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Tavoitteena on perehdyttää koulutuksessa oleva lääkäri perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveyden- ja sosiaalihuollon alalla toimivan henkilöstön kanssa. Eri toiminta-alueisiin tutustumisen lisäksi on tärkeää, että koulutuksessa olevalla lääkärillä on mahdollisuus saada kuva potilaan kokonaishoidosta, hoidon porrastuksesta ja hoitoa tukevista konsultaatiomahdollisuuksista sekä lääkärintyön kliinisestä hallinnasta. Myös kokemusten saaminen moniammatillisesta tiimityöstä ja tiimin johtamisesta osana nykyaikaista työyhteisöä kuuluu koulutusvaiheen sisältöihin. Edelleen tavoitteena on, että erityiskoulutusvaiheen terveyskeskusjakson jälkeen lääkäri:
- tuntee keskeisten kansanterveysongelmien ehkäisy- ja hoitokeinot;
- tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan ja hoidon porrastuksen
tunnistaa kuntoutuksen osaksi hoitoa;
- tunnistaa hoitopäätösten vaikutukset, kustannukset ja muut seuraukset;
- hallitsee vastaanottotilanteen, perusterveydenhuollolle ominaiset diagnostiset strategiat ja
keskeiset tutkimus- ja hoitomahdollisuudet;
- tunnistaa oman osaamisensa rajat;
- kykenee käyttämään tietolähteitä hoitopäätösten tukena, toimimaan tiimin jäsenenä sekä
ottamaan vastuun päätöksistään;
- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen potilaan kohtaamisessa ja ymmärtää perusterveydenhuollon merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Koulutuksessa oleva lääkäri toimii vastuullisena työntekijänä noudattaen niitä säädöksiä ja määräyksiä, joita tehtävistä on erikseen annettu. Lisäksi lääkärin tulee koko koulutuksen ajan osallistua säännöllisesti toimipaikkakoulutukseen. Koulutuksessa oleva lääkäri vastaa itse toiminnastaan
myös päivystysaikana.
Terveyskeskukselle ja sairaalalle asetetut kriteerit
Terveyskeskusjakso suoritetaan lääketieteellisten tiedekuntien/yksiköiden yleislääketieteen oppialan hyväksymissä terveyskeskuksissa, jotka täyttävät koulutussopimuksissa määritellyt laatukriteerit.
Kunkin tiedekunnan yleislääketieteen oppiala solmii koulutussopimukset omalla vastuualueellaan.
Hyväksytyssä koulutuspaikassa tulee täyttyä ainakin seuraavat kriteerit:
· Terveyskeskuksessa on nimetty koulutusvastaava ja koulutettavilla on käytössään lokikirja
· Terveyskeskuksen koulutusvastaava nimittää jokaiselle koulutusta suorittavalle lääkärille
henkilökohtaisen lähiohjaajan
· Ohjaukselle on työjärjestyksessä varattu riittävästi aikaa
· Terveyskeskuksessa on varmistettu riittävä osaaminen kunnan vastuulla olevan kansanterveystyön sekä kunnan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon
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·
·
·

yhteistyöstä
Terveyskeskuksessa työskentely sisältää keskeiset perusterveydenhuollon tehtävät
Terveyskeskuksessa on järjestettävä toimipaikkakoulutusta vähintään 100 tuntia, josta
osa tulee olla moniammatillista ja koulutettavilla tulee olla oikeus osallistua tähän koulutukseen.
Koulutettavalla tulee olla mahdollisuus osallistua vähintään päivä kuukaudessa toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen.

Helsingin yliopiston hyväksymät koulutusterveyskeskukset löytyvät osoitteesta:
https://www.hus.fi/ammattilaiselle/hus-perusterveydenhuollon-yksikko/yleislaaketieteen-jatkokoulutus/koulutusterveyskeskukset/Sivut/default.aspx ja koko maan vastaavat terveyskeskukset
osoitteesta:
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/6762?page=5598
Yleislääketieteen erityiskoulutukseen sisältyvän sairaalapalvelun voi suorittaa sairaaloissa, jotka
on hyväksytty erikoislääkärikoulutuksen koulutuspaikoiksi. Hyväksytyt koulutussairaalat löytyvät
osoitteesta: https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/koulutuspaikkasopimus
KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ
Yleislääketieteen erityiskoulutuksen kesto on kokopäiväisesti suoritettuna kolme vuotta. Siihen
kuuluu terveyskeskuspalvelua, sairaalapalvelua ja näihin liittyvää toimipaikkakoulutusta ja mahdollisesti muuta koulutusyksikön hyväksymää palvelua sekä kurssimuotoista koulutusta.
Yliopistot voivat lukea hyväksi yleislääketieteen erityiskoulutukseen Suomessa suoritetusta lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvästä kliinisestä koulutuksesta 1 vuoden.
Lisensiaatin tutkinnosta hyväksi luettu aika ei lyhennä asetuksessa edellytettyä vähintään 9 kuukauden terveyskeskuspalvelun eikä vähintään 6 kuukauden sairaalapalvelun vaatimusta.
Mikäli lääkärin tutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa, tulee yleislääketieteen erityiskoulutukseen sisältyä palvelua vähintään 3 vuotta lääkärin tutkinnon jälkeen.
Terveyskeskuspalvelu
Koulutukseen kuuluu vähintään 9 kuukautta palvelua lääketieteellisten tiedekuntien/yksiköiden
hyväksymässä terveyskeskuksessa.
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetusmuutoksen mukaisesti henkilöt, jotka ovat
saaneet opinto-oikeuden perusterveydenhuollon lisäkoulutukseen ennen 1.9.2010, voivat suorittaa terveyskeskuspalvelun aikaisempien vaatimusten mukaisesti.
Jos opinto-oikeus on myönnetty perusterveydenhuollon lisäkoulutukseen 1.9.2010 lähtien tai
1.5.2011 lähtien yleislääketieteen erityiskoulutukseen, terveyskeskuspalvelu tulee suorittaa palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään.
Lääkärin tulee perehtyä vähintään neljään terveyskeskuksen toiminta-alueeseen, kuten terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottoon (vähintään 3 kk), lasten- ja äitiysneuvolan toimintaan, kotisairaanhoitoon, päiväpäivystykseen, vuodeosastotoimintaan, mielenterveystyöhön sekä vanhainkodin ja palvelutalon toimintaan. Päivystystä ja vuodeosastotoimintaa hyväksytään yhteensä korkeintaan 3 kk.
1.9.2015 alkaen hyväksytään vain terveyskeskuksen päiväaikaista päivystystä terveyskeskusjaksoon (ei enää yhteispäivystyksessä tehtyä palvelua). (Hyväksyminen muuhun osaan yleislääketie-
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teen erityiskoulutusta tapahtuu yleislääketieteen erityiskoulutuksen vastuuhenkilön harkinnan mukaan. Erikoislääkärikoulutukseen erikoisalan palveluksi hyväksyminen tapahtuu erikoisalan vastuuhenkilön harkinnan mukaan). Poikkeuksena 14.5.2019 alkaen voidaan hyväksyä osaksi terveyskeskusjaksoa korkeintaan 3 kk:n koulutusjakso niissä HUS Akuutin yhteispäivystyspisteissä,
joissa toimii ohjaajana yleislääketieteen erikoislääkäri, jolle Helsingin Yliopiston yleislääketieteen
ja perusterveydenhuollon osasto on myöntänyt oikeudet toimia erikoislääkärikouluttajana. Hyväksytyt yhteispäivystyspisteet päivitetään HUSin perusterveydenhuollon yksikön ylläpitämään koulutusterveyskeskusluetteloon: https://www.hus.fi/ammattilaiselle/hus-perusterveydenhuollon-yksikko/yleislaaketieteen-jatkokoulutus/koulutusterveyskeskukset/Sivut/default.aspx.
Terveyskeskuspalvelun laaja-alaisuus ja monipuolisuus tulee toteutua 9 kuukauden aikana. Mikäli
palvelu suoritetaan jaksoissa eri terveyskeskuksissa, tulee opiskelijan itse huolehtia siitä, että
hän perehtyy useaan toiminta-alueeseen eri terveyskeskusjaksojen aikana.
Monipuolisen ja laaja-alaisen palvelun sisältö tulee selvittää ohjaajan antamalla koulutustodistuksella. Lomakkeen voi tulostaa osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/yleislaaketieteen-ja-perusterveydenhuollon-osasto > Erikoislääkärikoulutuksiin sisältyvä terveyskeskusjakso > Koulutustodistus.
Terveyskeskuspalvelun aikana suositellaan käytettäväksi lokikirjaa. Lokikirja löytyy Moodlesta ja
osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/yleislaaketieteen-ja-perusterveydenhuollon-osasto > Erikoislääkärikoulutuksiin sisältyvä terveyskeskusjakso > Lokikirja
Terveyskeskuspalvelun kehittämistä ja laatua seurataan Hyksin erityisvastuualueella HUSin perusterveydenhuollon yksikössä. Erityiskoulutusta suorittava täyttää ja palauttaa sähköisen arviointilomakkeen kaikista vähintään kolmen kuukauden kestoisista terveyskeskusjaksoista niiden suorittamisen jälkeen. Sähköpostivahvistus arviointiin vastaamisesta toimitetaan todistushakemuksen
liitteenä lääketieteelliseen tiedekuntaan. Arviointi kerätään nimettömänä. Linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyy sivulta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/yleislaaketieteen-japerusterveydenhuollon-osasto > Erikoislääkärikoulutuksiin sisältyvä terveyskeskusjakso
Sairaalapalvelu
Koulutukseen kuuluu vähintään 6 kuukautta palvelua hyväksytyssä koulutussairaalassa. Myös
sairaalapalvelun ajan koulutuksessa olevan lääkärin koulutusta ohjaa ja seuraa nimetty ohjaaja.
Sairaalassa häntä koskevat tavanomaiset päivystysjärjestelyt. Tiedekunnan hyväksymät sairaalat
löytyvät erikoistumiskoulutuksen sivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/koulutuspaikkasopimus
Muu palvelu
Koulutuksesta voi enintään 6 kuukautta olla palvelua muussa yliopiston hyväksymässä yleislääkärin tehtäviin suuntautuvassa yksikössä (esim. lääketieteellinen tutkimus).
Ulkomailla suoritettu palvelu
Ulkomailla suoritettua palvelua voidaan hyväksyä osaksi yleislääketieteen erityiskoulutusta sisällön perusteella. Ulkomaisen palvelun hyväksymisestä päättää koulutuksen vastuuhenkilö.
Palveluja koskevia yleisiä määräyksiä
Erityiskoulutukseen voidaan lukea hyväksi palveluita, jotka ovat suoritettu lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja sitä seuranneen laillistuksen jälkeen.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen palvelut eivät vanhene.

6 (8)

Yleislääketieteen erityiskoulutukseksi edellytetään 9 kuukautta terveyskeskuspalvelua ja 6 kuukautta sairaalapalvelua. Tämän ajan lisäksi varusmieslääkärinä toimimista tai siviilipalvelusta voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä toimenkuvan perusteella. Palvelun hyväksymisestä päättää
koulutuksen vastuuhenkilö.
Lyhin koulutukseksi hyväksyttävä palvelujakso on kuukausi (kalenterikuukausi tai 30 päivää).
Koulutus voidaan suorittaa osittain myös osa-aikaisella palvelulla, jolloin kokonaispalveluaika vastaavasti pitenee. Osa-aikaiseksi palveluksi voidaan katsoa vähintään 50 % kokopäiväisestä palvelusta. Alin hyväksytty viikkotuntimäärä on 18,5 tuntia.
Palvelua ei voida suorittaa kokonaisuudessaan osa-aikaisilla palvelussuhteilla vaan koulutukseen
tulee sisältyä kokopäivätoimista palvelua vähintään 3 kuukautta sairaalassa ja vähintään 3 kuukautta terveyskeskuksessa.
Kunakin koulutusvuonna sairaudesta tai muusta pätevästä syystä pidetystä virkavapaudesta,
koulutusta varten otetusta virkavapaasta, sairauslomasta tai äitiys-, isyys- ja vanhempainlomasta,
voidaan lukea koulutukseen yhteensä yksi kuukausi (30 päivää), mikäli virkamääräys on voimassa. Yhdestä äitiys-, isyys- tai vanhempainlomasta voidaan lukea koulutukseen vain kuukausi,
vaikka loma jakautuisi eri vuosille. Yksityisasian vuoksi otettu virkavapaus pidentää palvelua virkavapauden ajan.
Arviointi ja lääkärin ohjaus
Koulutuksen arviointi ja kehittäminen tarkoittaa sekä lääkärin osaamisen arviointia että opetuksen,
koulutusympäristön ja koulutusohjelman arviointia. Lääkärin oma itsearviointi muodostaa osan
osaamisen arvioinnista.
Kurssimuotoinen koulutus
Yleislääketieteen erityiskoulutuksen aikana suoritetaan yleislääketieteen oppialan hyväksymä 16
tunnin terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään perehdyttävä teoreettinen kurssimuotoinen koulutus. Koulutusta järjestää osaltaan HUSin perusterveydenhuollon yksikkö. Lisätietoja koulutuksesta osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/yleislaaketieteen-ja-perusterveydenhuollon-osasto > Yleislääketieteen erityiskoulutus
Yleislääketieteen erityiskoulutuksessa suoritettu terveydenhuollon hallinnon koulutus (16 tuntia)
voidaan lukea hyväksi erikoislääkäritutkintoihin 1.8.2009 alkaen sisällytettävään lähijohtajakoulutukseen. Lisätietoja: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/johtamiskoulutus
MUUSSA KUIN EU/ETA-VALTIOSSA SUORITETTU PERUSTUTKINTO
Muu kuin EU/ETA-valtion kansalainen voi toimia Suomessa lääkärinä vain Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) luvalla. Ammatinharjoittamisluvan saaneet lääkärit voivat
suorittaa yliopistoissa yleislääketieteen erityiskoulutuksen.
Suomen kansalaiselta, joka on suorittanut lääkärin perustutkinnon muussa kuin EU/ETA-valtiossa,
vaaditaan oikeuteen harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä lisäksi, että hän
on suorittanut Valviran erikseen määräämät lisäopinnot ja kuulustelun. Vastaavat määräykset lisäopinnoista ja kuulustelusta koskevat myös EU/ETA-valtion kansalaista, joka on suorittanut lääkärintutkinnon muussa kuin ETA-valtiossa. Lisätietoja http://www.valvira.fi/luvat/ammattioikeudet.
Ennen vuotta 2012 lääketieteen opinnot toisessa EU- tai ETA-valtiossa aloittaneen oikeus
harjoittaa lääkärin ammattia
Terveydenhuollon ammattihenkilölain muutoksessa (1659/2015, 6 a§) säädetään ennen vuotta
2012 lääketieteen opinnot toisessa EU-ETA-valtiossa aloittaneen oikeudesta lääkärin ammatin
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harjoittamiseen. Pykälän mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta määrääminsä ehdoin oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna
ammattihenkilönä kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n
4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä henkilölle, joka on aloittanut lääketieteen opinnot ennen 1 päivää tammikuuta 2012 sellaisessa EU- tai ETA-valtiossa, jossa lääkärin
ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä on tutkinnon jälkeisen ammatillisen harjoittelun suorittaminen, ja suorittanut siellä lääkärin perustutkinnon. Ammatinharjoittamisoikeus myönnetään
kolmen vuoden määräajaksi.
Kun hakija on toiminut 1 momentissa säädetyn ajan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määrittelemien ehtojen mukaisesti lääkärin tehtävissä, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta hakijalle oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa
itsenäisesti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi perustellusta syystä pidentää
1 momentissa säädettyä kolmen vuoden määräaikaa.
Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamiseksi (HE
107/2015 vp, s.16-17): Harjoittelun tulisi noudattaa aikaisemman perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen, nykyisen yleislääketieteen erityiskoulutuksen sisältöä, joka on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 56/2015. Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen pituus oli aikaisemmin kaksi vuotta mutta koulutus on sittemmin pidennetty kolmeen vuoteen. Harjoittelun pituus
olisi näin ollen kolme vuotta täysipäiväistä työskentelyä lääkärin tehtävissä toisen, itsenäisesti
ammattia harjoittamaan oikeutetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Hakijan tulisi työskennellä tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa työsuhteessa kuntaan tai
kuntayhtymään ja vähintään kuusi kuukautta erikoissairaanhoidossa. Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirastolla olisi mahdollisuus pyytää yliopistoja arvioimaan ja hyväksymään harjoittelun sisältö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntäisi hakijalle laillistuksen suoritetun ammatillisen harjoittelun perusteella. Tämä vastaisi tilannetta ennen 1.5.2011.

SIIRTYMÄKAUSI
Lääkärit, jotka ovat aloittaneet kumottujen asetusten mukaisen perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen, voivat halutessaan rekisteröityä yleislääketieteen erityiskoulutukseen. Heidän aikaisemmin suorittamansa palvelut voidaan hyväksyä osaksi yleislääketieteen erityiskoulutusta sisällön
perusteella. Tarkista terveyskeskuspalvelua koskevat määräykset luvusta 5.
TODISTUKSEN HAKEMINEN
Suoritettuaan yleislääketieteen erityiskoulutukseen vaadittavat palvelut ja kurssimuotoisen koulutuksen koulutettava hakee todistusta siitä yliopistosta, jossa on kirjoilla.
Hakemuslomakkeen saa osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/yleislaaketieteen-ja-perusterveydenhuollon-osasto > Yleislääketieteen erityiskoulutus >Todistushakemus YEK

Hakemuslomakkeen liitteeksi tarvitaan alkuperäiset tai kahden henkilön oikeaksi todistamat kopiot
nimikirjanotteesta tai palvelutodistuksista (kohta keskeytykset/poissaolot tulee olla näkyvissä),
kouluttajan antama selvitys terveyskeskuspalvelun monipuolisuudesta (koulutustodistus) sekä todistus 16 tunnin teoreettisen koulutuksen suorittamisesta. Lisäksi hakijalla tulee olla tehtynä sähköinen arviointilomake kaikista vähintään kolmen kuukauden kestoisista terveyskeskusjaksoista
niiden suorittamisen jälkeen. Sähköpostivahvistus arviointiin vastaamisesta toimitetaan todistushakemuksen liitteenä. Sähköinen arviointilomake löytyy sivulta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteel-
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linen-tiedekunta/yleislaaketieteen-ja-perusterveydenhuollon-osasto > Erikoislääkärikoulutuksiin sisältyvä terveyskeskusjakso. Hakemuslomake liitteineen toimitetaan tiedekunnan opintotoimistoon.
Palvelut hyväksyy koulutusohjelman vastuuhenkilö.
Tiedekunta myöntää todistuksen yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta ja ilmoittaa
henkilön nimen, henkilötunnuksen ja koulutuksen suorittamispäivän Valviran Terhikki-rekisteriin.

