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Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja erikoislääkärikoulutuksen tarve
vuoteen 2025 Oulun Yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella
TIIVISTELMÄ
Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) asui vuoden 2012
alussa 2553 työikäistä lääkäriä, joista erikoislääkäreitä oli 1551. Vuoteen 2025
mennessä lääkärityövoimasta eläkkeelle siirtyy n. 890 henkilöä, ja samana aikana
Oulun yliopistosta valmistuu n. 1760 lääkäriä. Lääkärimäärä siis kasvaa. OYS-erva
on kuitenkin ns. nettokouluttaja, eli alueelta siirtyy muualle Suomeen sekä
lisensiaatteja että erikoislääkäreitä. Jos kaikki Oulusta valmistuneet lisensiaatit
jäisivät OYS-ervaan, lääkärimäärä kasvaisi n. 35% (3400 lääkäriin), mutta jos
muuttoliike jatkuu nykyisellään, lääkärimäärä kasvaa n. 19% (3000 lääkäriin).
Eläkkeelle siirtyvistä lääkäreistä suurin osa (760) on erikoislääkäreitä. Jos
erikoislääkäreitä valmistuu jatkossa yhtä paljon kuin tällä hetkellä ja muuttoliikettä ei
saada vähennettyä, uusien erikoislääkärien määrä ei riitä vastaamaan arvioituun
erikoislääkäritarpeeseen. Arviossa on huomioitu eläköitymisen lisäksi nykyisen
palveluverkoston rakenne, väestön palvelutarpeen kasvu, tämän hetkinen lääkärivaje
ja tulevan päivystysasetuksen aiheuttama erikoislääkäritarpeen lisäys.
Erikoistumiskoulutuksen kapasiteettia OYS-ervassa pitää lisätä ja yhä useampi
lisensiaatti on saatava hankkimaan erikoistumiskoulutuksensa alueella. Myös
erikoistumisen jälkeistä työllistymistä alueen sairaaloihin ja kuntiin tulee parantaa.
Erikoislääkärikoulutusta pitää lisäksi kohdentaa eri erikoisaloille todellisen tarpeen
mukaisesti. Alueen koulutuskapasiteetti ja -resurssit on hyödynnettävä tehokkaasti.
Koulutuksen on toteuduttava nopeammin kuin nykyisin ja koulutuksen rakenteita
pitää muuttaa joustaviksi. Erityisen tärkeää erikoislääkärikoulutuksen lisääminen on
aloilla, joilla on jo nyt vajetta koko alueella (psykiatria, yleislääketiede), sekä aloilla,
joilla arvioitu tarpeen kasvu ylittää koulutuksen volyymin (anestesiologia,
radiologia).
Terveyspalvelujärjestelmän arvioima erikoislääkäritarpeen kasvu on niin suuri, että
kustannusten ja työvoiman riittävyyden kannalta siihen ei voi vastata vain lisäämällä
erikoislääkärikoulutusta. Muitakin keinoja tarvitaan, kuten sairaaloiden
suunnitelmallista työnjakoa ja lääkärityön vaikuttavampaa hyödyntämistä esim.
tehtäväsiirtojen ja liikkuvuuden lisäämisen avulla. Erityisesti tulee parantaa sekä
erikoistuvien että erikoislääkärien työllistymistä yliopistosairaalapaikkakunnan
ulkopuolelle ja vajealoille.
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ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN NYKYTILANNE
Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista
uusittiin 2012. Siinä säädetään yliopistoissa suoritettavista erikoislääkärin ja
erikoishammaslääkärin tutkinnoista, koulutuspaikoista, koulutukseen ottamisesta,
koulutusohjelmista ja tutkinnon suorittamisesta. Koulutusta annetaan Helsingin,
Turun, Tampereen, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoissa. Yliopistot toimivat
yhteistyössä yliopistollisten keskussairaaloiden kanssa, kuitenkin erillisinä
yksikköinä.
Lääketieteellisten tiedekuntien erikoislääkäritoimikunnat (Oulussa ammatillinen
jatkokoulutustoimikunta) ohjaavat erikoislääkärikoulutukseen liittyviä käytännön
asioita yliopistoissa. Kansallisena yhteistyöelimenä yliopistojen ja valtion hallinnon
välillä toimii valtakunnallinen erikoislääkärikoulutuksen neuvottelukunta.
Yliopistojen yhteistyönä määritellään kaikkia erikoisaloja ja yliopistoja koskevat
erikoistumiskoulutuksen
pysyväismääräykset.
Yliopistojen
erikoisaloittaiset
koulutuksen vastuuhenkilöt tekevät opetussuunnitelmat erikoislääkäriasetuksen ja
pysyväismääräysten rajoissa.
Varsinainen erikoislääkärikoulutus tapahtuu toimimalla erikoistuvana lääkärinä
terveyspalvelujärjestelmässä. Koulutuspaikkojen määrä ja jakaantuminen ohjautuu
virka- ja vakanssipohjien kautta, eli yksittäisten sairaanhoitopiirien ja
terveyskeskusten sen hetkisten tarpeiden ja resurssien mukaan. Yliopiston ja
terveyspalvelujärjestelmän yhteistyötä varten lääketieteellisten tiedekuntien
yhteydessä toimivat erityisvastuualueittain alueelliset neuvottelukunnat, joiden
tarkoituksena on arvioida kunkin erityisvastuualueen erikoislääkärikoulutusta ja
koulutuksen tarvetta. V. 2003 voimaan tulleen erikoislääkäriasetuksen mukaan
vähintään puolet erikoislääkärikoulutuksesta tulee tapahtua yliopistosairaalan
ulkopuolella (ns. 50-50 -sääntö), ja kaikkiin erikoislääkärin tutkintoihin kuuluu 9
kuukautta terveyskeskuspalvelua. Yliopisto voi alueellisen neuvottelukunnan
käsittelyn perusteella myöntää erikoisalalle poikkeuksen 50-50 –säännöstä, jos
keskussairaaloilla ei ole mahdollisuutta tarjota koulutuspaikkoja erikoistuville.
Terveydenhuoltolaki vahvisti erityisvastuualueiden roolia terveydenhuollon
henkilökunnan koulutuksessa. Terveydenhuoltolain 42§ mukaan erityisvastuualueen
sairaanhoitopiirien on sovitettava yhteen koulutusviranomaisten ja työhallinnon
kanssa terveydenhuollon henkilöstön perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta sekä
maakuntien liittojen kanssa työvoiman kysyntää ja koulutustarjontaa. Lisäksi
terveydenhuoltolain 43§ mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on tehtävä
erikoissairaanhoidon järjestämissopimus, jossa sovitaan sairaanhoitopiirien
keskinäisestä työnjaosta. Työnjaossa on varmistettava, että järjestämissopimuksen
mukaisesti hoitoa antavassa toimintayksikössä on riittävät taloudelliset ja
henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. Tämä lisää tarvetta erva-kohtaiselle
erikoislääkärikoulutuksen
koordinaatiolle.
Perusterveydenhuollon
osalta
terveydenhuoltolain
35§
velvoittaa
sairaanhoitopiirit
perustamaan
perusterveydenhuollon yksiköt, jotka vastaavasti mm. huolehtivat henkilöstötarpeen
ennakoinnista alueella. Valtakunnallinen erikoislääkärikoulutuksen määrän ja
jakautumisen koordinointi puuttuu.
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Alueellisia selvityksiä erikoislääkärimääristä ja koulutustarpeista on tehty
koulutuksen ohjaamiseksi ja henkilöstötarpeen ennakoimiseksi: TYKS-ervassa
selvitys on tehty v. 2008 (päivitetty 2012), KYS-ervassa v.2009 sekä HYKS:n ja
TAYS:n erva-alueilla v. 2012.
OYS-ERVAN ERIKOISLÄÄKÄRISELVITYS
Selvityksen tavoitteet:
1. Tuottaa Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille
tietoa erikoisaloittaisista lääkärimääristä ja erikoislääkäreiden ikärakenteesta.
2. Kartoittaa tulevaisuuden erikoisaloittaista lääkäritarvetta sairaanhoitopiirien
johtajaylilääkärien,
sairaaloiden
ja
terveyskeskusten
ylilääkärien
ja
erikoistumiskoulutuksen vastuuhenkilöiden näkemysten perusteella sekä nykyisellä
palvelurakenteella että todennäköiset muutokset palvelurakenteessa huomioiden.
3. Selvittää erikoisalakohtaisesti Oulun Yliopiston erikoislääkärituotoksen
tämänhetkistä suhdetta eläkepoistumaan ja palvelutarpeeseen ja määrittää
mahdolliset koulutuskapasiteetin muutostarpeet. Koulutustarpeen määrittelyssä tulee
ottaa huomioon mm. tämänhetkiset erikoisaloittaiset vajeet, erikoislääkäreiden
liikkuvuus, muidenkin työskentelysektoreiden kuin kunnallisen sektorin lääkäritarve,
sekä osa-aikaisuus.
4. Tuottaa tietoa, jonka perusteella yliopisto, alueellinen erikoislääkärikoulutuksen
neuvottelukunta, sairaanhoitopiirit ja muut koulutuksesta päättävät toimijat voivat
ohjata erikoislääkärikoulutuksen mitoitusta ja sisältöä, jotta koulutus vastaisi alueen
lääkäritarpeeseen.
Selvityksen toteutus ja aikataulu
Selvitys tehtiin projektityönä 1.2.2012-31.12.2012 välisenä aikana. Osa-aikaisena
projektityöntekijänä toimi anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Annu
Tertsunen. Projektille nimettiin ohjausryhmä, jonka jäseniä olivat PPSHP:n
johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen ja
medisiinisen tulosalueen johtaja, Oulun Yliopiston professori Antero Kesäniemi.
Sairaanhoitopiiri- ja erikoisalakohtainen tietojenkeruu tapahtui sairaaloiden
ylilääkäreille tehdyllä webropol-kyselyllä maalis-toukokuussa 2012, ja
perusterveydenhuollon erikoisalakohtainen lääkäritarve kartoitettiin kuntien ja
kuntayhtymien johtavilta lääkäreiltä kesä-elokuussa 2012. Sairaanhoitopiirien
johtajaylilääkärit haastateltiin maalis-kesäkuun 2012 aikana, ja koulutusten
vastuuhenkilöt vastasivat sähköpostilla omaa erikoisalaansa koskeviin kysymyksiin
kesä-elokuussa 2012. Koulutusjärjestelmää ja erikoisalakohtaisia tietoja, lääkäreiden
ikäjakaumaa ja eläköitymistä sekä erikoislääkärien työskentelyyn liittyviä
tarvelukuja selvitettiin helmi-maaliskuussa ja lokakuussa 2012. Alustavat tulokset
esiteltiin ohjausryhmälle syyskuussa 2012. Keskeisille sidosryhmille, kuten
yliopiston
ammatilliselle
jatkokoulutustoimikunnalle
ja
alueelliselle
neuvottelukunnalle, OYS-ervan sairaanhoitopiirien johdoille ja PPSHP:n
tulosaluevastaaville tiedotettiin tuloksista sitä mukaa kun niitä saatiin. Erikoisalojen
edustajien kanssa käytiin tarkentavia keskusteluja tarpeen mukaan selvityksen
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edetessä, ja erikoisalojen kehittämisehdotukset ja erityispiirteet on otettu huomioon
selvityksen teossa.
Selvityksessä kerätyt tiedot ja käytetyt materiaalit ja menetelmät
Tämänhetkinen
erikoisaloittainen
lääkärimäärä.
Tämänhetkisen
erikoislääkärimäärän ja ikärakenteen selvittämiseen on käytetty valtakunnallisen
Lääkärirekisterin tietoja.
Lääkärirekisteriin perustuvassa erikoisalakohtaisessa materiaalissa olivat mukana
kaikki 1.1.2012. OYS-ervan alueella asuvat työikäiset erikoislääkärit
työskentelysektorista riippumatta. Asuinpaikkakohtainen rekisteröinti aiheuttaa
sairaanhoitopiiritasoisessa ikä- ja eläköitymistarkastelussa systemaattista virhettä sen
verran kuin lääkärit kulkevat työssä asuinsairaanhoitopiirinsä ulkopuolella.
Sairaanhoitopiirikohtaiset lääkärimäärätiedot erikoisaloittain ja ikäryhmittäin
toimitettiin pohjatiedoksi sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreille ja ylilääkäreille jo
selvityksen alussa, mutta OYS:n erva-alueen sisäisen liikkuvan työssä käymisen
vuoksi itse selvityksessä eläköitymis- ym. tietoja käsiteltiin vain erva-tasoisesti.
Eläköityminen. Lääkärien keskimääräinen eläkeikä on tällä hetkellä 63v., mutta
Lääkärien työolot ja terveys 2006 –tutkimuksessa vastanneiden arvio
todennäköisestä eläkeiästä oli 64 vuotta, ja 43% vastaajista arveli jäävänsä eläkkeelle
65-vuotiaana tai vanhempana. Valtakunnallisissa ja uusimmissa muiden ervaalueiden lääkäritarvelaskennoissa on eläkeikänä käytetty 65 vuoden täyttämistä, joten
se valittiin tämänkin selvityksen eläkeiäksi. Vuosittain 65 vuotta täyttävien
erikoislääkärien määrä saatiin Lääkärirekisteriin perustuvasta materiaalista.
Erikoisalakohtaiset
tutkintomäärät.
Oulun
Yliopistossa
tehdyt
erikoislääkäritutkinnot laskettiin erikoisaloittain 10 vuoden keskiarvoina käyttäen
materiaaleina Oulun Yliopiston omia tilastoja (jotka sisälsivät ns. uuden
tutkintoasetuksen mukaiset tutkinnot vv. 2000-2011) ja Helsingin Yliopiston
valtakunnallista tutkintorekisteriä (joka sisälsi tutkintotiedot sekä vanhan että uuden
asetuksen mukaisista tutkinnoista vv. 2002-2010). Vuosittaiset vaihtelut
tutkintomäärissä olivat suhteellisen isoja, joten tarkastelujakso 2002-2011 valittiin,
jotta saatiin riittävän pitkä tarkastelujakso mahdollisimman tuoreista tiedoista.
Tarkastelujaksoon sisältyy
sekä lääketieteellisten tiedekuntien
pienten
sisäänottovuosien erikoislääkäreitä että tarkastelujakson alku- ja loppupäässä
isompien sisäänottomäärien valmistumista erikoislääkäriksi.
Erikoisalakohtainen liikkuvuus. Erikoislääkärien liikkuvuus pois OYS-ervaalueelta tai OYS-erva-alueelle päin laskettiin erikoisaloittain OYS-ervassa
työskentelevien erikoislääkärien määrän ja Oulun Yliopistosta valmistuneiden
erikoislääkärien
määrän
suhteena.
Tiedot
saatiin
Lääkärirekisteristä.
Liikkuvuuskerroin yli yksi tarkoittaa, että OYS-erva-alue on nettosaaja, ja
liikkuvuuskerroin alle yksi tarkoittaa, että OYS-erva-alue menettää erikoislääkäreitä
muualle enemmän kuin muualta tulee OYS-ervaan. Liikkuvuuskertoimet on laskettu
v. 1992 jälkeen valmistuneista erikoislääkäreistä. Liikkuvuus ilmoitettiin
erikoisaloittain, jotta kullakin erikoisalalla voidaan tarvittaessa yrittää vaikuttaa
muuttoliikkeeseen. Liikkuvuuskerrointa ei laskettu suoraan sisään työvoimatarjonnan
ennusteisiin, koska liikkuvuuden katsottiin muuttuvan ajan mukana, ja
5

Terveydenhuoltolain
mukaan
erva-alueen
tulee
huolehtia
omasta
koulutustarpeestaan. Joillain aloilla riski runsaasta muualle muuttamisesta tulee
huomioida koulutusmääriä arvioitaessa ja erityisesti erikoislääkärien rekrytoinnissa.
Kokonaisliikkuvuuskerroin (kaikki erikoisalat yhteenlaskettuna) em. laskukaavalla
on OYS-ervan osalta 0,88 eli OYS-erva on nettomenettäjä erikoislääkärien
liikkumisen suhteen pitkällä aikavälillä laskettuna. Miltään muulta erva-alueelta ei
erikoislääkäreitä ole muuttanut pois niin paljon kuin OYS-ervasta. OYS-ervan
erikoislääkärien yhteenlasketussa liikkuvuudessa on erityispiirteenä 47-54 –
vuotiaiden erikoislääkäreiden poikkeavan suuri liikkuminen pois OYS-erva-alueelta,
mikä näkyy koko ervan erikoislääkäreiden ikäjakaumassa kuoppana ja
lääkärivajeena. Tämä liikkuvuus ajoittuu siihen ikäryhmään, jotka ovat valmistuneet
erikoislääkäreiksi n. vuosina 1992-1996 lääkärityöttömyyden aikoihin. Muilla ervaalueilla vastaavaa kuoppaa ei ole, vaan valtakunnallisesti tuossa ikäryhmässä ovat ns.
isot erikoislääkäri-ikäluokat, joten OYS-ervassa erikoislääkäreiden eläköityminen
tulee aikaisempana ajankohtana kuin valtakunnallisesti ennakoidaan.
Erikoislääkärien pysyminen ko. erikoisalalla eli ns. tutkintokerroin.
Erikoisaloittain selvitettiin, paljonko kunkin erikoisalan erikoislääkäreitä on OYServassa jäänyt ko. erikoisalalle ja paljonko siirtynyt muille erikoisaloille.
Erikoisaloilla pysyminen laskettiin v. 2011 Lääkärirekisterin tilastojen perusteella
suhteena, paljonko ko. erikoisalalla oli OYS-ervassa erikoislääkäreitä viimeisimmän
erikoisalan mukaan verrattuna siihen monellako erikoislääkärillä OYS-ervassa
kaikkiaan oli ko. erikoisalan erikoislääkärin oikeudet. Näin pystyttiin arvioimaan,
paljonko tutkintomääriä pitäisi nostaa, jotta erikoisaloille jäisi riittävästi lääkäreitä.
Tutkintokertoimen huomioimisella on merkitystä erityisesti sisätautialoilla ja
yleislääketieteessä.
Erikoisaloittainen työvoiman tarjonnan ennuste. Erikoisaloittainen työvoiman
tarjonnan ennuste vuodelle 2025 laskettiin tämänhetkinen erikoislääkärimäärän,
vuosittaisen eläköitymisen, keskimääräisen vuosittaisen valmistumisen ja muille
aloille siirtymisen perusteella. Ennuste on ilmoitettu sekä em. tunnusluvuilla että
kaaviona. Tästä kokonaistarjonnasta osa rekrytoituu yksityissektorille,
tutkimustyöhön, hallinnon tehtäviin jne, Erikoislääkärikoulutusta ei ole selvityksessä
mitoitettu vain kuntasektorin tarpeen mukaan, vaan Oulun Yliopiston tuottaman
tarjonnan on riitettävä vastaamaan myös muiden sektorien tarpeeseen. Osa
tarjonnasta suuntautunee myös muille erva-alueille tai ulkomaille, mikä tulee
huomioida erikoisaloilla mietittäessä työvoimatarjonnan ennusteen todellista
riittävyyttä.
Tämänhetkinen lääkäritilanne kuntasektorilla. Kunnallisissa sairaaloissa ja
terveyskeskuksissa nykyisin työskentelevä erikoislääkärimäärä selvitettiin
erikoissairaanhoidon osalta kunkin erikoisalan ylilääkäreille tehdyllä kyselyllä ja
terveyskeskusten osalta kuntien ja kuntayhtymien johtaville lääkäreille tehdyllä
kyselyllä. Erikseen selvitettiin tämänhetkinen virka- ja vakanssipohja (kokoaikaiset
ja osa-aikaiset yhteensä) ja tällä hetkellä ko. yksiköissä työskentelevien lääkärien
määrä (kokoaikaiset ja osa-aikaiset yhteensä). Tästä laskettuna saatiin vajeet ja
ylitykset virkapohjaan nähden. Virka- ja vakanssipohjan riittävyyden mitoittamiseksi
vastaajilta kysyttiin, paljonko he arvioivat todellisuudessa lääkäritarpeensa olevan
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suhteessa väestön palvelutarpeeseen.
erikoislääkärien ja erikoistuvien osalta.

Lääkäritilanne

kysyttiin

erikseen

Muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien osuus. Niiltä erikoisaloilta, joilta
vastaukset saatiin kattavasti erikoissairaanhoidosta, pystyttiin laskemaan kokonaan
muilla työskentelysektoreilla tai pois työelämästä olevien osuus vähentämällä OYServan erikoislääkärimäärästä tällä hetkellä kuntasektorilla työskentelevien lääkärien
osuus. Tulevaisuuden lääkäritarvetta laskettaessa tämä määrä arvioitiin jatkossakin
tarvittavan muilla sektoreilla. Todennäköisesti muilla sektoreilla/pois työelämästä
olevien osuudessa tapahtunee muutoksia mm. poliittisten päätösten ja kansalaisten
palveluiden käytön muutoksien seurauksena, mutta koska nämä muutokset ovat
hankalasti ennakoitavissa, päädyttiin tämä luku pitämään tulevaisuuden
tarvearvioissa nykyisen suuruisena.
Rekrytointiin liittyvät kysymykset ja muut kysymykset. Ylilääkärit ja johtavat
lääkärit arvioivat kyselyssä erikoislääkärien ja erikoistuvien rekrytoinnin
onnistumista omassa työyksikössään ja rekrytointiin vaikuttavia tekijöitä. Kyselyssä
pyydettiin arviota myös koulutuksen määrällisestä ja sisällöllisestä vastaavuudesta
terveyspalvelujärjestelmän tarpeisiin sekä kehittämisehdotuksia koulutusta koskien.
Johtajaylilääkärit arvioivat haastatteluissa tarkemmin kehittämisehdotuksia
keskussairaaloiden, yliopistosairaalan ja yliopiston yhteistyön suhteen.
Rekrytointitiedoista, yhteistyöarvioinneista ja esille tuoduista kehittämisehdotuksista
ja –ideoista koottiin sekä erikoisaloittaisia että yleisiä ehdotuksia
erikoislääkärikoulutuksen sisällölliseksi ja rakenteelliseksi kehittämiseksi.
V. 2025 erikoislääkäritarve kuntasektorilla. Kyselyllä selvitettiin kliinisestä
toiminnasta vastaavilta ylilääkäreiltä arvio erikoislääkärien ja erikoistuvien lääkärien
tarpeesta erikoisaloittain oman sairaanhoitopiirin osalta vuonna 2025.
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit haastateltiin tarkemmin tulevaisuuden
lääkäritarpeen osalta, ja kunnallisen erikoissairaanhoidon v. 2025 lääkäritarpeeksi
arvioitiin ylilääkärien ja johtajaylilääkärien sairaaloittain laskettujen keskiarvojen
summa. Perusterveydenhuollon tarpeeksi laskettiin johtavien lääkärien ilmoittama
lääkäritarve erikoisaloittaisena summana. Vastaukset oli ilmoitettu täysinä
työpanoksina.
Perusterveydenhuollon
vastaukset
ja
erikoissairaanhoidon
keskiarvojen summa yhdistämällä saatiin kuntasektorin kokonaistarve täysinä
työpanoksina.
V. 2025 erikoislääkärien kokonaistarve erikoisaloittain. OYS-ervan
kokonaistarve laskettiin lisäämällä kuntasektorin ilmoittamaan kokonaistarpeeseen
tällä hetkellä muilla sektorilla/pois työelämästä olevien määrä. Jos erikoisalat
ilmoittivat tällä hetkellä käyttävänsä ostopalvelua yksityissektorilta merkittävässä
määrin, tämä ostopalvelun osuus vähennettiin tulevaisuuden muiden sektorien
tarpeesta, koska ko. tarve sisältyy kuntasektorin tarpeeseen. Oletusarvona oli, että
ainakin nykyinen määrä erikoislääkäreitä tarvitaan myös jatkossa muilla sektoreilla,
ja osa työikäisestä erikoislääkärityövoimasta on jatkossakin pois työelämästä
(mukaan lukien vanhempainvapaat, pitkät sairauslomat, sairauseläkkeet). Joillain
aloilla tämä muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien osuus voi tulevaisuudessa
olla nykyistä isompi, mutta muutoksia ei lähdetty tässä selvityksessä numeraalisesti
ennustamaan, vaikka ylilääkärit sitä osin sanallisesti arvioivat.
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Lomien, aktiivivapaiden, koulutuspoissaolojen ym. aiheuttaman lisätarpeen
huomioiminen. Osa vastaajista oli tarvearvioissaan jo ottanut huomioon lomien,
päivystysvapaiden ym. pyörimisen kyseisellä lääkärimäärällä, osa ei. Lomien,
aktiivivapaiden, koulutuspoissaolojen ym. aiheuttama lääkäritarpeen lisäys suhteessa
ilmoitettuihin täysiin työpanoksiin laskettiin erikoissairaanhoidon tarpeen osalta
erikoisaloittain sen mukaan, päivystävätkö erikoislääkärit ko. erikoisalalla
aktiivipäivystystä (kerroin 0,72), vapaamuotoista päivystystä (kerroin 0,76) vai
eivätkö erikoislääkärit mainittavasti päivystä (kerroin 0,78). Kertoimet saatiin
PPSHP:n prima-rekisteristä selvittämällä toteutuneet työssäolomäärät laskennallisiin
työpanoksiin verrattuna esimerkkialoilla. Selvityksen tuloksissa ilmoitetaan
erikoislääkäritarve sekä täysinä työpanoksina että lomat ym. huomioiden.
Todennäköisesti kliininen erikoislääkäritarve asettunee näiden lukujen väliin,
riippuen siitä, korvataanko ko. erikoisalalla erikoislääkärien poissaoloja toiminnan
supistuksilla tai ei-erikoislääkäreillä, vai pitääkö erikoislääkärien poissaolot korvata
lähes täysimääräisesti erikoislääkäreillä.
Koulutustarpeen laskeminen erikoisaloittain. Tarvittava uusien erikoislääkärien
määrä laskettiin vähentämällä kokonaistarpeesta se erikoislääkärimäärä, mitä
nykyisistä erikoislääkäreistä on v. 2025 vielä työikäisiä. Tarvittava
erikoislääkärimäärä korjattiin tutkintokertoimella, jotta saatiin laskettua tarvittava
tutkintojen määrä ko. uusien erikoislääkärien tuottamiseksi. Tarvittava tutkintojen
määrä jaettiin v. 2012 alun ja v. 2025 lopun välisten vuosien (14) määrällä, jolloin
saatiin tarvittava vuosittainen tutkintotuotos (tutkintoja/vuosi). Voimassaolevista
erikoisaloittaisista
opetussuunnitelmista
laskettiin,
montako
koulutuspaikkaa/koulutettavaa ko. tutkintomäärä edellyttäisi terveyskeskuksissa,
keskussairaaloissa ja yliopistosairaalassa.
Osa-aikatyön huomioiminen. Osa-aikatyötä tekevien lääkäreiden osuus vaihtelee
ikäryhmittäin ja erikoisaloittain sekä työskentelysektorin mukaan. Valtakunnallisten
tietojen mukaan sairaaloissa työskentelevistä lääkäreistä 15% tekee osa-aikatyötä ja
terveyskeskuslääkäreistä 20%. Ylilääkäreiltä kysyttiin arviota, kuinka moni ko.
erikoisalan erikoislääkäreistä tekee osa-aikaisesti työtä v. 2025. Ylilääkärien arvion
keskiarvo on ilmoitettu erikoisaloittain. PPSHP:n henkilöstöhallinnosta saadun
laskennan mukaan keskimääräinen osa-aikaista työtä tekevän erikoislääkärin työaika
on tällä hetkellä 61% täydestä työajasta. Näiden lukujen perusteella isoimmille
erikoisaloille laskettiin esimerkinomaisesti, miten paljon mahdollinen osa-aikaisuus
lisäisi tarvetta täysiin työpanoksiin verrattuna.
Koulutuksen kehittämisen ehdotukset. Laskennallisen koulutustarpeen perusteella
arvioitiin koulutusjärjestelmän tämänhetkistä määrällistä vastaavuutta suhteessa
arvioituun tarpeeseen, ja lukujen perusteella esitetään erikoisaloittain
koulutuspaikkamäärien nostoa niille aloille ja niille koulutuksen osa-alueille, joille
lisävolyymia laskennallisesti tarvitaan. Ylilääkärien, johtajaylilääkärien ja
koulutuksen vastuuhenkilöiden esille tuomien ongelmien ja kehittämisehdotusten
sekä virkapohja- ja tarvelaskentojen perusteella selvityksessä esitetään sekä
sisällöllisiä että rakenteellisia kehittämisen kohteita erikoisaloille, sekä
kehittämisehdotuksia rekrytoinnin parantamiseksi ja koulutuksen kohdentamiseksi.
Muilta erikoisaloilta nousseita hyviä ideoita on hyödynnetty selvityksessä myös
toisilla
erikoisaloilla.
Kehittämisehdotuksia
pyrittiin
löytämään
sekä
erikoislääkärikoulutuksen volyymin että koulutuksen sisällön suhteen. Erityisesti
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huomiota kiinnitettiin siihen, miten lisensiaatit saataisiin erikoistumaan niille aloille
missä heitä tarvitaan mahdollisimman lyhyillä viipeillä, ja sijoittumaan OYS-ervaalueella niihin toimipisteisiin, missä heitä eniten tarvitaan.
YLEISET KEHITTÄMISEHDOTUKSET KAIKILLE ERIKOISALOILLE
1. Koulutuspaikkamäärän kasvattaminen
•

Erikoistumispaikkojen määrää tulee lisätä kokonaisuudessaan, jotta vastataan
erikoisaloittaiseen lääkäritarpeeseen ja saadaan yhteensä riittävä määrä lisensiaatteja
pysymään Pohjois-Suomessa.

•

Koulutuskapasiteettia tulee virka/vakanssipohjana tai muina koulutuspaikkoina lisätä
erityisesti kohdennetusti niillä aloilla, joilla v. 2025 on odotettavissa vaje tarpeeseen
nähden tämän selvityksen perusteella. Erikoisalojen pullonkaulat vaihtelevat riippuen
erikoisalojen eri paikoista vaadittavasta koulutuksesta.

•

Koulutuspaikkamäärän noston mahdollisuuksia:
-kiinteinä erikoistuvan lääkärin virkoina: koulutusvirkapohjan pitää olla riittävä
tuottamaan erikoislääkäreitä koko OYS-ervan perustarpeeseen. Virkapohjien tulee
olla järkevässä suhteessa keskenään terveyskeskusten, keskussairaaloiden ja OYS:n
välillä, jotta koulutus olisi sujuvaa.
-koulutustarpeeseen perustuvina virkoina, joita kohdennetaan koko OYS-ervan
vajeen, eläköitymisen tai odotettavissa olevien tarpeen vaihteluiden perusteella.
Alueellisen neuvottelukunnan roolia tulee jatkossa vahvistaa tässä koordinaatiossa.
Koulutustarveperusteisten virkojen rahoituksen kehittämistä kannattaa harkita, esim.
osa ervan tarpeeseen perustuvista viroista voisi olla kustannuksellisesti sairaalan
hallinnon, ei yksittäisen klinikan alla.
-johtajaylilääkärin harkinnan mukaan liikuteltavina virkoina, jotka mahdollistavat
joustot erikoistuvien tarjonnan ja sairaalan oman tarpeen mukaan.
-oman erikoisalan koulutustarpeen lisäksi tulee huolehtia yleislääketieteen ja muiden
alojen reunapalveluiden koulutuspaikkojen riittävästä määrästä.
-sijaisena (sekä erikoislääkärien että erikoistuvan lääkärin) toimiminen tulee
jatkossakin hyväksyä koulutukseksi täysimääräisesti, ja tutkijan ja hallinnon,
kehittämisen ja opettamisen tehtävissä toimiminen tulee hyväksyä koulutukseen
mahdollisimman suurelta osin.
-toimipaikoittain tulee tehdä olemassa olevien virkojen tai sijaisuuksien parempi
kohdentaminen koulutustarpeen mukaan, esim. kirurgian erikoisalojen välisen
koulutuspaikkajakauman kohdentumisen muuttaminen, jatkuvan sijaistarpeen
muuttaminen kiinteiksi viroiksi tai tarveperusteisesti kohdentuviksi viroiksi, ja
päivystystarpeeseen perustuvien erikoistuvan virkojen vähentäminen mahdollisten
akuuttilääketieteen erikoistumisvirkojen myötä.
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2. Erikoistumiskoulutuskapasiteetin kasvattaminen koulutussopimuksin
•

Koulutuksen vastuuhenkilöiden tulee yhdessä toimipaikkojen kouluttajien kanssa
huolehtia, että koulutussopimukset tehdään kaikkien niiden toimipaikkojen kanssa,
joissa työskentely täyttää koulutuksen sisältö- ja laatuvaatimukset, myös pienillä
erikoisaloilla ja aloilla, joita 50-50-asetus ei koske (esim. syöpätaudit,
laboratorioalat).

•

Niillä erikoisaloilla, joilla on avoterveydenhuollossa merkittävästi toimintaa,
kannattaa koulutuskapasiteettia laajentaa terveyskeskuksiin hyväksymällä
terveyskeskuksessa suoritettua ko. alan työtä erikoistumiskoulutukseksi (esim.
sisätaudit, lastentaudit, psykiatria ja nuorisopsykiatria). Koulutussopimuksia
kannattaa tehdä kaikkien yksiköiden kanssa, joissa koulutus täyttää erikoisalan
sisältövaatimukset, ja joissa on erikoislääkärikouluttajia. Esim. sairaalan
päivystysrinkiin osallistumista voidaan vaatia koulutuksen hyväksymisen
edellytyksenä. Usean alan koulutuksen hyväksyminen voisi toimia ko.
toimipaikkojen rekrytointivalttina.

•

Avoterveydenhuollon merkitys koulutuksessa korostunee, mikäli palvelurakenne
muuttuu peruserikoissairaanhoitopainotteiseksi.

•

Joillain aloilla jo nyt koulutusta hyväksytään yksityissektorilta, mutta sen
mahdollisuutta (tai volyymin lisäämistä) sekä koulutussopimusten tekemistä
kannattaa erikoisaloittain harkita, sekä koulutusvolyymin kasvattamiseksi että
yksityissektorin saamiseksi osallistumaan kustannuksiin (esim. kliininen
neurofysiologia, psykiatria, fysiatria, käsikirurgia)

3. Kouluttajakapasiteetin lisääminen
•

Niissä toimipaikoissa ja erikoisaloilla, joissa kouluttavista erikoislääkäreistä jo on
merkittävä vaje, kannattaa koulutuksen toteutuminen varmistaa erillisillä
kuntien/kuntayhtymien tai sairaanhoitopiirien (yhteistyössä yliopiston kanssa)
palkkaamilla kouluttajalääkäreillä. Tämä paitsi tukisi koulutusta, myös voisi
houkutella rekrytoitumaan erikoislääkäriksi ko. paikkaan uudenlaisen työnkuvan
kautta, vähentäisi potilastyöstä koulutukseen kuluvaa aikaa vähiltä muilta
erikoislääkäreiltä, ja tukisi tuomallaan lisäosaamisella myös muiden
erikoislääkäreiden työskentelyä ko. toimipaikassa.
-ervaprofessuurit aloilla, joilla erityisesti keskussairaaloissa tapahtuvan koulutuksen
lisäämisen tarve on suuri (esim. psykiatria, lastentaudit, anestesia), ja alat, joilla voi
koulutusta kehittämällä pidentää keskussairaalasta koulutukseen hyväksyttävää osaa
(esim. sisätautien suppeat alat, mahdollisesti yleiskirurgia).
-erillisten kliinisten opettajien palkkaaminen terveyspalvelujärjestelmään
erikoislääkärikoulutusta varten. Erityisesti alat, joilla koulutuskapasiteettia voisi
laajentaa avoterveydenhuoltoon tai joissa koulutuksen toteutuminen vaarantuu
erikoislääkärivajeen vuoksi (esim. psykiatriset alat, yleislääketiede, geriatria,
lastentaudit).
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-erikoislääkärien erva-virat, joihin kuuluisi työskentelyä osittain OYS:ssa, osittain
keskussairaalassa, ja keskussairaalassa toimenkuvaan kuuluisi sekä opettamista että
kliinistä työtä ja/tai konsultointia.
4. Erikoislääkärikoulutuksen rakenteen kehittäminen
•

Erikoisalan opetussuunnitelman rakenteessa tulee ottaa huomioon alueella
käytettävissä
olevien
koulutuspaikkojen
määrä
koulutuskapasiteetin
maksimoimiseksi. Opetussuunnitelman rakenteen tulee hyväksyä mahdollisimman
paljon ja joustavasti eri toimipaikoissa tehtävää koulutusta, jos koulutus
toimipaikoissa kattaa alan sisältövaatimukset. Opetussuunnitelmat päivitetään
seuraavan kerran keväällä 2013.
-rakenteen joustojen tulee tapahtua ensisijaisesti erikoislääkäriasetuksen puitteissa.
-jos asetuksesta anotaan poikkeusta yo-sairaalan ulkopuolisen riittämättömän
koulutuskapasiteetin vuoksi, tulee poikkeuksen perustua OYS-ervan sovittuun
yhteistyöhön, esim. sovittu toiminnan ja/tai päivystyksen keskittäminen, jolloin
koulutuksenkin keskittäminen on sisällöllisesti järkevää. Poikkeukset asetuksesta
tulisi tehdä erikoistumisputkien suunnittelun kannalta riittävän pitkäksi ajaksi (kuten
koko opetussuunnitelman 3 vuoden voimassaoloaika), jotta opetussuunnitelma
voidaan tehdä niin, että se mahdollisesti vaatii tai ainakin hyväksyy
keskussairaaloissa suoritettavaa palvelua edes lyhyempänä jaksona, jotta
koulutuskapasiteetti
pysyy
suurempana
ja
erikoistuvien
sijoittumista
keskussairaaloihin tuetaan. Poikkeustilanteessa tulee huolehtia koulutuskapasiteetin
riittävyydestä uusissa olosuhteissa, mikä edellyttää yleensä OYS:lta mahdollisuutta
lisätä koulutuspaikkamäärää, jotta OYS voisi vastata koko koulutuskapasiteetista.

•

Kaikilla aloilla tulisi kouluttajien ja koulutusta antavien toimipaikkojen kehittää alan
sisäistä koulutusputken koordinaatiota, jotta koulutus saataisiin viipeettömäksi ja
tutkintotuotos maksimaaliseksi olemassa olevalla virkapohjalla ja resursseilla:
-erva-alueen ylilääkärien yhteistyönä tulee koordinoida erikoistuvien määrää eri
sairaaloissa, jotta eri paikoissa tapahtuvat koulutusjaksot saadaan suoritettua
mahdollisimman lyhyillä odotusajoilla. Eri aloilla on jo olemassa tästä hyviä
käytäntöjä.
-koulutusputken tehokkuutta lisää, jos keskussairaalajakson jo suorittanut asetetaan
yliopistosairaalajaksoille
hakiessaan
etusijalle
verrattuna
niihin,
joilta
keskussairaalajakso puuttuu.
-toimipaikkojen kouluttajien ja esimiesten (sekä yo-sairaalassa että muualla) tulee
huolehtia, että erikoistuvan on mahdollista suorittaa kaikki opintosuunnitelmassa
vaadittavat asiat ajallaan, eikä opiskelu pitkity tai muutu epätarkoituksenmukaiseksi
esim. toimipaikan kliinisen tarpeen vuoksi.
-kouluttajan tulisi voida yhdessä koulutuksen vastuuhenkilön kanssa ohjata
erikoistuva toiselle erikoisalalle, mikäli hänet todetaan soveltumattomaksi jollekin
alalle, ja tämä tulee tapahtua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
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-viipeiden vähentämiseksi koulutuspaikkojen välisiä siirtymisiä kannattaa helpottaa
entisestään, esim. sairaaloiden välisen erikoistuvien lomiensiirtosopimuksen
saaminen alueellisesti ja sisällöllisesti kattavammaksi (esim. terveyskeskusten ja
sairaaloiden väliset siirtymiset, ja sairausloma- ja perhevapaaoikeuksien
sisällyttäminen sopimukseen vuosilomien lisäksi).
•

Pysyväismääräysten edellyttämän henkilökohtaisen koulutussuunnitelman teko pitää
saada tapahtumaan kattavammin kaikilla aloilla, jotta erikoistuva ja koulutuksen
vastuuhenkilö suunnittelevat erikoistuvan uraputken: terveyskeskus-, keskussairaalaja yliopistosairaalajaksojen järkevän sijoittumisen koulutukseen ja mahdolliset
henkilökohtaiset räätälöinnit koulutuksen rakenteessa. Koulutussuunnitelma tulee
päivittää aina tarvittaessa ja uuteen toimipaikkaan siirryttäessä.
-erikoistuvat voivat tarvita erilaisia painotuksia koulutuksen rakenteessa, johtuen
mm. tulevaisuuden työelämään sijoittautumisesta, ja koulutuksen vastuuhenkilön
tulee koulutussuunnitelmalla tukea sijoittautumista eri tehtäviin OYS-ervassa.

•

Toimipaikkojen tulee mahdollistaa ja koulutuksen vastuuhenkilön hyväksyä
erikoistumiskoulutukseen vaadittavien erillisten jaksojen suorittaminen joustavasti,
esim. useassa lyhyemmässä jaksossa, osa-aikaisesti tai kokonaisuudessaan
mahdollisimman lyhyenä, jotta tuettaisiin erikoistuvan sitoutumista pysyvästi
johonkin toimipaikkaan.

5. Erikoistumiskoulutuksen sisällön kehittäminen
•

Koulutuksen vastuuhenkilön tulee huolehtia, että erikoisalan opetussuunnitelmassa
otetaan huomioon koko OYS-ervan sisällölliset osaamistarpeet (koulutuksen sisällön
laaja-alaisuus ja perustuminen ervan yhteisiin hoitolinjoihin), ja määritellään
sisällöllisesti, mitä missäkin koulutusta antavassa paikassa kuuluu vähintään oppia, ja
toisaalta paljonko koulutusta mistäkin sairaalasta voidaan kaikkiaan hyväksyä, jos
sisältö vastaa erikoisalan vaatimuksiin laajemmin.

•

Yliopistosairaalan ulkopuolista koulutusta voitaneen useilla aloilla hyväksyä
nykyistä enemmän, jos toimipaikka panostaa koulutuksen sisältöön ja toteutukseen,
erityisesti jos toimipaikkojen välillä toteutuu työnjakoa ja jos toimipaikassa on ervaprofessori tai muu kliininen opettaja.

•

Eri alojen runkokoulutuksen tulee olla sisällöltään niin kattava, että se vastaa
erikoisalan ja päivystyksen perustaidoista. Runkokoulutuksen jälkeen pitää olla
mahdollista suuntautua yo-sairaalajaksolle mille tahansa ko. runkokoulutuksen
erikoisalalle (ei suuntautumista runkokoulutuksen aikana omalle erikoisalalle). Yosairaalajaksolla pitää pystyä keskittymään kattavasti yo-sairaalajaksolle
määriteltyihin osa-alueisiin eikä enää runkokoulutustaitoihin.
-ylilääkärit toivoivat koulutusta antaville paikoille auditointia, jotta kaikista
koulutuspaikoista saatu koulutus olisi tasalaatuista ja antaisi laajat valmiudet
yliopistojaksoa varten, jolloin pakollisen yliopistosairaalajakson osuuden sisältö
saadaan suunniteltua tehokkaammaksi ja jakso lyhyemmäksi monella alalla.

•

Yliopistosairaalajakson aikana ei koulutus saa suppeutua yksittäiselle ko. erikoisalan
osaamisalueelle, vaan tutkinnon tulee pysyä kaikille erikoislääkäreille riittävän
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laajana vastaamaan koko ervan sisällöllisiin ja päivystystarpeisiin, vaikka osittaista
koulutuksen räätälöintiä tulevaisuuden sijoittautumispaikan mukaan tulee myös
tehdä.
-Koulutusjaksoilta toiselle siirryttäessä tulee erikoistuvan ja kouluttajan käydä läpi,
mitä kyseisen koulutettavan erityisesti tarvitsee oppia suhteessa aiemmin opittuun ja
suhteessa mahdolliseen tulevaisuuden sijoittautumispaikkaan, ja tarvittaessa tulee
päivittää henkilökohtainen koulutussuunnitelma.
6. Erikoistuvien kohdentaminen paremmin erikoisaloille
•

Lisensiaatti voi ilmoittautua erikoistumaan ja hakeutua työskentelemään mille vain
erikoisalalle, jos työtilaisuuksia on. Erikoisalalle hakeutuminen ei perustu lääkärin
taipumuksiin tai osaamiseen, vaan muuhun halukkuuteen ko. alalle. Tätä
koordinaatiota tulee erikoisaloilla kehittää, esim. erikoisalan aktiivinen rekrytointi jo
perusopetuksen aikana esim. sijaisuuksien tai tutkimustyön kautta, koulutuksen
vastuuhenkilön ja koulutettavan tapaaminen erikoistumisen alussa, ja erikoistumisen
alkuvaiheessa erikoistuvan hyvä arviointi ja ohjaus. Ensimmäisen erikoistumispaikan
kouluttaja ja esimies ovat avainhenkilöitä seuraamaan erikoistuvan oppimista ja
mahdollisesti päättämään työsuhteen ja samalla koulutuksen jatkumisesta.
Erikoisalojen tulee itse miettiä, millaiset käytännöt omalla alalla toimivat, joillain
aloilla on mahdollisuus valita erikoistuviaan ja joillain pitää erikoistuvien
rekrytointiin panostaa jo nyt.

•

Perusopetuksen aikana tulee erikoisalan antaa opiskelijalle kattava ja
käytännönläheinen kuva erikoisalalla työskentelystä, jotta kynnys hakeutua
erikoisalalle erikoistumaan tai reunapalveluihin olisi matala. Amanuenssuureihin,
käytännön harjoittelujaksoíhin ja opetuksen hajauttamiseen eri toimipaikkoihin
erityisesti OYS-ervan alueella kannattaa perusopetuksessa panostaa.

•

Konkreettisin erikoistuvien kohdentamisen menetelmä on erikoistuvien
virkapohjien/koulutuspaikkamäärän
parempi
vastaavuus
erikoisalojen
koulutustarpeeseen.
-tällä hetkellä kaikilla aloilla virkoja ei käytetä, vaan otetaan lääkäreitä töihin esim.
työn kysymisen järjestyksessä, jolloin menetetään virantäyttövaiheen mahdollisuus
valita erikoistuva esim. osaamisen tai kliinisen suuntautumisen tarpeen perusteella.

•

Informaatio-ohjausta tulee lisätä perusopetuksen loppuvaiheessa ja vasta
valmistuneille lääkäreille eri alojen koulutuksesta, koulutuspaikoista ja
työvoimatilanteesta. Oulun Yliopiston rekrytointipäivän kaltaisia tilaisuuksia tulee
olla säännöllisesti, ja niissä tulee käydä em. asioita kattavasti yhteisesti läpi. Myös
kouluttajat, toimipaikkojen rekrytoinnista vastaavat lääkärit ja koulutuksen
vastuuhenkilöt tarvitsevat informaatiota koko ervan lääkäritilanteesta ja
koulutusasioista, jotta he voivat mitoittaa oman koulutustoimintansa ja henkilöstönsä
paremmin koko ervan tarpeisiin nähden.

•

Myös erikoislääkärien virkapohjien tulee vastata paremmin todellista kliinistä
tarvetta, jotta tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet ohjaisivat erikoistuvien
hakeutumista eri erikoisaloille. Esim. keskussairaaloiden sisätautien ja kirurgian
kohdentamattomia erikoislääkärin virkoja kannattaa ainakin osin kohdentaa suppeille
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erikoisaloille, koska keskussairaalat ilmoittavat tarvitsevansa suppeiden alojen
osaajia.
-erikoistuvien lääkärien ja erikoislääkärin virkapohjien tulee olla järkevässä
suhteessa keskenään, ja tarvittaessa työtehtäviä (esim. päivystysrasite) tulee jakaa
uudelleen erikoistuvien ja erikoislääkärien välillä. Realistinen erikoistuvien ja
erikoislääkärien määrän suhde vaihtelee erikoisaloittain, mutta on useilla aloilla n.
1:3.
-päivystysasetus lisännee erikoislääkäritarvetta monella alalla, mikä siirtää osaltaan
virkapohjan painopistettä erikoislääkäreille.
-aloilla, joilla on jo erikoislääkärivaje tai erikoislääkärien virkapohja on mitoitettu
pieneksi kliiniseen tarpeeseen nähden, erikoislääkärin työnkuva on raskas ja
erikoistuvan saaman koulutuksen laatu jää heikommaksi, ja kumpikin em. tekijöistä
vähentää entisestään halukkuutta erikoistua ko. alalle.
7. Erikoistuvien rekrytoinnin kehittäminen
•

Erikoistuvien rekrytointia tulee parantaa erityisesti vajealoille, mutta
kokonaisuudessaankin erikoistuvien rekrytoitumista OYS-ervaan tulee parantaa, jotta
Oulun Yliopistosta valmistuneista lääkäreistä useampi jäisi OYS-ervaan, ja OYServa saataisiin houkuttelevaksi erikoistumispaikaksi myös muualta valmistuneille.
Liikkuvuus sinänsä on hyvä asia eri yliopistoista valmistuneiden erilaisen
osaamisprofiilin vuoksi, jos muuttoliike on tasapainossa.

•

Erikoissairaanhoidon ylilääkärien mukaan tärkeimmät erikoistuvien rekrytointiin
vaikuttavat
tekijät
olivat
koulutusmyönteisyys,
hyvä
ohjaus,
hyvät
konsultaatiomahdollisuudet (sekä erikoisalan sisällä että erikoisalojen välillä) sekä
hyvä perehdytys.
-rekrytoinnin viimeaikainen onnistuminen (asteikolla 1-5, 1= ei koskaan riittävästi
päteviä hakijoita, 5= aina riittävästi päteviä hakijoita) oli ylilääkärien mukaan
erikoistuvan lääkärin virkoihin 3,1 ja sijaisuuksiin 2,6.

•

Perusterveydenhuollossa merkittävimmät lääkärien (sekä erikoislääkärit että
erikoistumattomat)
rekrytoitumiseen
vaikuttavat
tekijät
olivat
hyvät
konsultaatiomahdollisuudet (sekä erikoisalan sisällä että erikoisalojen välillä), hyvä
ohjaus erikoistuville ja yek-vaiheen lääkäreille, mahdollisuus vaikuttaa omiin
työaikajärjestelyihin ja hyvä perehdytys.

•

Kaikilla erikoisaloilla tulee panostaa erikoistuvien hyvään ohjaukseen ja tukeen
erityisesti uran alkuvaiheessa, jotta erikoistumisen aloittaneet rekrytoituvat pysyvästi
erikoisalalle tai vaihtoehtoisesti löytävät muun oman erikoisalansa nopeammin.
Hyvällä henkilökohtaisella ohjauksella koulutuksen sisältö saadaan paremmaksi
kunkin erikoistuvan kohdalla, jolloin mm. koulutusjaksojen tarpeeton piteneminen
saadaan vähenemään.
-valtakunnallisesti keskimääräinen aika lisensiaatin tutkinnosta ensimmäiseen
erikoislääkärin tutkintoon on miehillä 9 vuotta ja naisilla 10 vuotta. Erikoislääkärin
työuran pidentämiseksi erikoistuminen pitäisi saada alkamaan nopeammin ja
toteutumaan lyhyemmillä viipeillä ja tavoiteajassa.
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-OYS-ervan erikoislääkäreistä n. 24 % on tehnyt vähintään kaksi erikoislääkärin
tutkintoa, jolloin koulutusresursseja tarvitaan suhteessa enemmän ja erikoislääkärin
työura jää lyhyemmäksi. Erikoistuvat pitäisi saada useammin suoraan sille
erikoisalalle, jolle lopulta jäävät työskentelemään, paitsi jos kaksoistutkinnon
suorittaminen on osaamisen kannalta järkevää
•

Kaikkien alojen erikoislääkärikoulutuksen ei tarvitse jakaantua määrällisesti tasan
keskussairaaloiden kesken, erityisesti jos erikoissairaanhoidon järjestämissopimus ja
keskussairaaloiden työnjako keskittää toimintoja. Jollain erikoisalalla voisi
keskussairaalassa kokeilla alan ja toimipaikan koulutusmyönteisyyden kehittämiseksi
ns. oppimiskeskusta, jossa jonkin alan kliinisen volyymin ollessa riittävä palkattaisiin
erillinen kouluttajalääkäri/kliininen opettaja ja useampi saman alan erikoistuva
yhteen keskussairaalaan, jolloin mm. toimipaikkakoulutus saataisiin paremmaksi ja
useamman yhtäaikaisen erikoistuvan läsnäolo muodostaisi houkuttelevan
oppimisympäristön. Tällaisesta oppimiskeskuksesta voisi hyväksyä alan eriytyvää
koulutusta enemmän kuin muista keskussairaaloista.

•

Aiemmin mainituista kehittämisehdotuksista mm. koulutuspaikkamäärien nosto ja
virkapohjien ohjaavuus, kouluttajaresurssien parantaminen, informaatio-ohjaus,
henkilökohtaisen
koulutussuunnitelman
räätälöinti,
joustavat
palvelujen
hyväksymiset, perusopetuksen käytännönläheisyys ja päivystysrasitteen siirtyminen
enemmän erikoislääkäreille ovat myös erikoistuvien rekrytointia edistäviä asioita,
joista osa toimii toisilla erikoisaloilla, osa toisilla.

8. Koulutuksen ulkopuoliset keinot erikoislääkärien riittävyyden turvaamiseksi
•

Terveyspalvelujärjestelmän kyselyssä arvioima erikoislääkäritarpeen kasvu on
yhteenlaskettuna niin suuri, että siihen vastaaminen pelkän erikoislääkärikoulutuksen
lisäämisen keinoin vaatisi niin huomattavat taloudelliset ja henkilöstöresurssit, ettei
se liene mahdollista. Palvelutarpeeseen vastaamiseksi tarvitaan koulutuksen lisäksi
muitakin toimenpiteitä.

•

Terveydenhuollon prosessit pitää saada tehokkaammiksi ja vähemmän
lääkärityövoimaa vaativiksi. Tarvitaan esim. selkeät hoitoketjut ja hoito- ja
diagnostiikkaprosessit kaikille toimijoille perehdytettyinä, tarkoituksenmukainen
työnjako eri ammattiryhmien kesken, osaajien työajan tehokas käyttö esim.
etäyhteyksiä hyödyntäen ja parempien tietojärjestelmien avulla, ja päiväaikaisen työn
riittävä resursointi päivystysaikaisen työn vähentämiseksi.

•

Toimipaikkojen välistä työnjakoa tulee kehittää ja harkitusti keskittää erityisesti
päivystystoiminnan osalta, ja päivystysvakanssien määrän kasvua rajoittaa myös
sairaaloiden sisällä (jokainen päivystysrinki edellyttää isoa työvoimaresurssia).

•

Tarvitaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumatonta yhteistyötä
päällekkäisen työn karsimiseksi ja lääkärityövoiman joustavaa yhteiskäyttöä, kuten
erikoislääkärien tarkoituksenmukaista jalkautumista perusterveydenhuoltoon
päiväaikaiseen työhön (jotta erikoissairaanhoidossa olisi riittävä määrä
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erikoislääkäreitä päivystykseen), ja perusterveydenhuollon
osallistumista mahdollisesti sairaalan päivystysrinkiin.
•

erikoislääkärien

Erikoislääkärien rekrytointia kannattaa parantaa OYS-ervan kuntasektorille:
-rekrytoiminen yksityissektorilta niillä erikoisaloilla, joilla yksityissektorilla on
merkittävä työvoimareservi, esim. psykiatria, lastentaudit, naistentaudit, neurologia.
-vajeen korjaaminen kouluttamalla on hidasta, eikä uusien kouluttaminen takaa
heidän rekrytoitumistaan vajealueille, ellei muihin vajeen taustalla oleviin syihin
tehdä parannuksia.
-erikoislääkärikoulutuksen hitaudesta johtuen henkilöstöpolitiikan tulee olla
pitkäjänteistä ja muutaman vuoden päähän ennakoivaa, esim. äkillisiä
henkilöstömäärän supistuksia on vältettävä, koska nopeat lisäävät korjaukset ovat
mahdottomia toteuttaa, jos erikoislääkärit ovat valuneet pois alueelta.
-erikoislääkärien rekrytoitumiseen vaikuttavat tekijät on analysoitu erikoisalojen
kohdalla, mutta yksi rekrytoitumista vaikeuttava asia on virkapohjan
riittämättömyys: Suurin osa esh:n ylilääkäreistä ilmoitti, että erikoislääkäreitä
tarvitaan tai tarvittaisiin jo nyt yli virkapohjan, jotta väestön palvelutarpeeseen
pystyttäisiin vastaamaan erityisesti päivystys huomioiden.

•

Erikoislääkärityövoiman liikkuvuuden parantaminen:
-liikkumisen esteiden poistaminen, esim. lomansiirtosopimuksen laajentaminen
erikoislääkäreille ainakin lisäkoulutuksen hakemiseen yo-sairaalasta, helpotettu
virkavapaan saanti toisessa sairaalassa työskentelyä varten, jaksoittainen toisessa
toimipaikassa työskentely oman vakituisen työsuhteen puitteissa (jolloin
työsuhteeseen ei tule katkoksia ja esim. työsuhdeturva sairaustapauksissa säilyy,
tämä toimisi sekä keskussairaalan erikoislääkärin lisäpätevöitymisjaksoilla yosairaalassa että yo-sairaalan erityisosaajan käydessä lyhyitä jaksoja muualla),
väliaikaiset asumismahdollisuudet muiden toimipaikkojen yhteydessä.
-ns. erva-virat, joissa varsinainen työpaikka on yhdessä paikassa ja johon kuuluu
ajoittainen työskentely toisessa toimipaikassa kliinisessä työssä tai esim.
opetustehtävissä. Erva-virat edellyttäisivät todennäköisesti taloudellisia ja/tai
koulutuksellisia
porkkanoita,
esim.
lisäpätevöitymisen
mahdollisuus
erityisosaamisalueella, jolle muuten vaikea päästä kouluttautumaan, ja erva-viran
määräaikaisuus ja vapaaehtoisuus.
-keskussairaaloihin jalkautuminen edellyttää erikoislääkärimäärän kasvattamista
osaltaan OYS:ssa, jos OYS:n virkapohjalla on tarkoitus vastata koko ervan eikä vain
oman sairaalan tarpeisiin. Esim. uusi virka OYS:ssa erityisosaamista vaativalla
alalla, jolla OYS:ssa rajallisesti töitä ja muualla ervassa samanaikaisesti
konsultaatiotarvetta, tai alalla jolla ervan päivystys keskitetty OYS:iin mutta
päivystyksen lääkäritarve ylittää OYS:n päiväaikaisen tarpeen.

•

Työurien pidentäminen paitsi uran alussa erikoislääkärikoulutusta tehostamalla,
myös työuran keskellä ja työn jatkamiseksi työuran lopussa: työssä jaksamisen
tukeminen työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon keinoin, mm. osa-aikaiset
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työskentelymahdollisuudet ja mahdollisuus vaikuttaa työnkuvaan, ja pitkäjänteinen
ja sitoutumista tukeva henkilöstöjohtaminen.
•

Ostopalvelun järkevämittainen ja suunnitelmallinen käyttö oman toiminnan
tukemiseksi erityisesti päivystyksessä

9. Koulutuksen erva-tason vahvistaminen.
•

Erikoistumiskoulutuksen resursseista vastaa enimmäkseen erikoistuvien lääkärien
palkkaamisesta vastaava terveyspalvelujärjestelmä, mutta yhteistyöllä yliopiston,
koulutuksen vastuuhenkilöiden, toimipaikkojen ja niissä toimivien kouluttajien, sekä
erikoistuvien kesken resurssien käyttöä voidaan tehostaa huomattavasti. Eri
osapuolten kesken tarvitaan säännöllisempää yhteydenpitoa, pyrkimys saada
koulutuksen rakenne ja sisältö vastaamaan paremmin koko ervan
terveyspalvelujärjestelmän tarpeisiin, ja parempaa vastuuta omasta toiminnasta
koulutuksen toteutumiseksi. Oman toimipaikan työvoiman tarpeeseen perustuvilla
syillä ei saisi vaikeuttaa koko koulutusprosessin toimivuutta.

•

Alueellisen neuvottelukunnan ja erikoisalojen erva-tason toiminnan roolia tulee
vahvistaa. Valtakunnallisessa valmistelussa oleva erikoislääkärikoulutuksen
hallinnointivastuun siirtyminen STM:lle ei poista erva-tason koordinaation tärkeyttä,
mutta
toivottavasti
vahvistaa
erikoislääkärikoulutuksen
valtakunnallista
koordinaatiota ja tarveperusteista ohjautumista erityisvaltionosuusrahoituksen
kehittämisellä.
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ERIKOISALOITTAISET ENNUSTEET TUOTANNOSTA JA TARPEESTA
ANESTESIOLOGIA JA TEHOHOITO

Anestesiologia
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Tarve v. 2025
• Ylilääkärien arvio tarpeesta 150, johtajaylilääkärien arvio 134 täyttä
erikoislääkärin työpanosta, keskiarvo kunnallisten sairaaloiden tarpeeksi 142
erikoislääkäriä.
• Pth:n tarve 2, eli kunnallisen sektorin yhteenlaskettu tarve 144 täyttä
erikoislääkärin työpanosta.
• Muiden sektorien merkitys arvioitu pieneksi.
• Ylilääkärien arvio osa-aikaista työtä tekevien erikoislääkärien määrästä 2050% (keskiarvo 33%).
• Jos muilla sektoreilla työskentelevien/pois työelämästä olevien määrä pysyisi
samana = 16 erikoislääkäriä, laskennallinen kokonaistarve on 160
erikoislääkäriä.
FONIATRIA
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Tarve v. 2025
• Arvio painottuu keskussairaaloiden osalta johtajaylilääkärien vastauksiin.
Arvioitu tarve v. 2025 kunnallisissa sairaaloissa 5 erikoislääkärin täyttä
työpanosta.
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•
•
•

Perusterveydenhuollossa ei arvioida olevan tarvetta.
Arvioitu kokonaistarve muut sektorit huomioiden täysinä työpanoksina 5,5.
Koulutuksen vastuuhenkilön arvio tarpeen kasvusta oli 20%.

FYSIATRIA

Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve kunnallisissa sairaaloissa 20 erikoislääkäriä täysinä
työpanoksina (ylilääkärit 22, johtajaylilääkärit 18).
• Perusterveydenhuollosta ilmoitettu tarve yhteensä 5 työpanosta, eli
yhteenlaskettu kunnallisen sektorin tarve 25 täyttä erikoislääkärin työpanosta.
Työvoimaennuste ei riitä edes kunnallisen sektorin arvioimaan tarpeeseen.
• Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien osuus pysyy samana = 13,
tarvittava erikoislääkärimäärä täysinä työpanoksina on 38, eli merkittävä
alikoulutus.
• Ylilääkärit arvioivat yksityissektorin ja perusterveydenhuollon merkityksen
työllistäjinä kasvavan (keskisuuri merkitys).
• Ylilääkärien arvio osa-aikaista työtä tekevien erikoislääkärien määrästä
kunnallisissa sairaaloissa oli 18%.
• Koulutuksen vastuuhenkilön mukaan fysiatritarve on kasvava mm.
ortopedian konservatiivisen hoidon ja työkykyyn, krooniseen kipuun ja
selkäydinvammoihin liittyvän kuntoutuksen lisääntymisen vuoksi.
GERIATRIA

Geriatria
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve v. 2025 on kunnallisissa sairaaloissa 12,5 erikoislääkärin
täyttä työpanosta.
• Perusterveydenhuollosta ilmoitettu tarve 38 täyttä työpanosta eli tarve
kunnallisella sektorilla on 50,5 täyttä geriatrin työpanosta.
• Muut sektorit huomioiden yhteenlaskettu kokonaistarve laskennallisesti 51,5
eli merkittävä alikoulutus.
• Koulutuksen vastuuhenkilöt arvioivat geriatritarpeeksi v. 2025 OYS-ervassa
100 erikoislääkäriä, koska vanhuusväestön määrä lisääntyy, ja vanhusten
hoitoon erikoistuneita palveluita tarvitaan enenevästi päivystyksessä,
terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.
IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA
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Tarve v. 2025
• Arvioitu tarve v. 2025 sairaaloissa 14,5 täyttä työpanosta.
• Pth:ssa ilmoitettu tarve 1, eli kunnallisen sektorin tarve 15,5 täyttä
työpanosta.
• Jos muiden sektorien tarve pysyy yhtä suurena = 13, tarvittava
kokonaismäärä on 28,5 täyttä työpanosta.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio julkisen sektorin tarpeen kasvusta oli 20%,
eli vähän enemmän kuin ylilääkärien arvio. Tarpeen kasvu perustui mm.
ihosyöpien merkittävään lisääntymiseen ikääntymisen vuoksi.
• Ylilääkärien arvio osa-aikaista työtä tekevien lääkärien määrästä oli 50%.
• Yksityissektorin merkityksen arvioidaan hieman kasvavan.
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KLIININEN KEMIA

Kliininen kemia
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve sairaaloissa n. 8,5 täyttä työpanosta. OYS:n osalta tarvearvio
saatiin ylilääkäriltä ja johtajaylilääkäriltä, muista sairaaloista tarvearviot
johtajaylilääkäreiltä.
• Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä pysyy sama määrä kuin nyt eli arviolta
n.3, kokonaistarve 11,5 täysinä työpanoksina.
• Osa-aikaisuuden arvioidaan lisääntyvän.
• Ennuste ei riitä vastaamaan arvioituun tarpeeseen.
KLIININEN MIKROBIOLOGIA

Kliininen mikrobiologia
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve OYS:ssa 4 erikoislääkärin täyttä työpanosta, muut sairaalat
nojaavat enimmäkseen OYS:iin, arvioitu lisätarve muista sairaaloista vain
0,5.
• Perusterveydenhuollosta ei ilmoitettua tarvetta, joten kunnallinen
kokonaistarve 4,5.
• Tällä hetkellä työvoimasta muilla sektoreilla/pois työelämästä 2, ja jos se
pysyy samana, niin kokonaistarve on 6,5 erikoislääkärintäyttä työpanosta.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio tarpeen kasvusta on 20%.
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KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA

Kliininen neurofysiologia
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve kunnallisella sektorilla 10,5.
• Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien määrä pysyy samana = 2,5,
kokonaistarve on 13 erikoislääkärin täyttä työpanosta.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio tarpeen kasvusta 40-50%. Julkisen
sektorin tarpeen kasvu perustuu palveluiden siirtymiseen yksityissektorilta
osin
sairaaloiden
omaksi
toiminnaksi.
Tarve
riippuu
paljon
päivystysjärjestelyistä mm. valtakunnantasolla, painetta päivystystutkimusten
saatavuudelle on.
KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarvearvio perustuu eniten jyl:ien arvioihin: sairaaloiden
erikoislääkäritarve 26.
• Pth:n ilmoittama tarve 2, eli yhteensä 28 erikoislääkärin tarve (täysinä
työpanoksina) kunnallisella sektorilla.
• Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien määrä pysyisi samana n. 16,
kokonaistarve on n. 44.
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•

Koulutuksen vastuuhenkilön mukaan palvelutarpeessa ei tapahdu suurta
muutosta, mutta tämänhetkinen n. 10% vaje palvelutarpeeseen nähden tulee
saada korjattua koulutuksella.

LASTENNEUROLOGIA
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Tarve v. 2025
• Tarvearvio kunnallisissa sairaaloissa 10 erikoislääkärin täyttä työpanosta.
• Pth:ssa ei ilmoitettua tarvetta.
• Jos muilla sektoreilla työskentelevien erikoislääkärien määrä = 4 pysyy
samana, kokonaistarve on 14 erikoislääkäriä täysinä työpanoksina.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio erikoislääkäritarpeen kasvusta oli n. 50%,
perustuen mm. lasten määrän lisääntymiseen ja tämänhetkiseen
alimiehitykseen.
LASTENPSYKIATRIA
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Tarve v. 2025
• Kunnallisten sairaaloiden arvioima tarve v. 2025 23 erikoislääkärin täyttä
työpanosta (ylilääkärit 26, johtajaylilääkärit 20).
• Perusterveydenhuollon ilmoittama tarve 8, eli kunnallisen sektorin tarve 31
täyttä työpanosta.
• Jos muiden sektorien osuus pysyy samansuuruisena = 12, niin yhteenlaskettu
kokonaistarve 43 täysinä työpanoksina.
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•
•
•

Koulutuksen vastuuhenkilön arvioima tarpeen kasvu kunnallisella sektorilla
10-20% vastaa ylilääkärien arvioita virkapohjan kasvattamisen tarpeesta.
Ylilääkärien arvio osa-aikaista työtä tekevien lastenpsykiatrien määrästä oli n.
40%.
Tarve arvioitu kasvavaksi etenkin perusterveydenhuollossa, perusteluna mm.
lasten suuri osuus väestöstä PPSHP:n alueella ja ongelmien muuttuminen
hankalammiksi. Erikoissairaanhoidossa tarpeen kasvun arvio perustui arvioon
päivystysaktiviteetin lisääntymisestä.
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Tarve v. 2025
• Ylilääkärien ilmoittama kunnallisten sairaaloiden tarve v. 2025 59
erikoislääkärin täyttä työpanosta, jyl:ien 56 täyttä työpanosta, josta
keskiarvona kunnallisten sairaaloiden erikoislääkäritarve 57,5 erikoislääkärin
täyttä työpanosta.
• Perusterveydenhuollon ilmoittama pediatritarve v. 2025 on 10 erikoislääkärin
työpanosta, josta yhteenlaskettu kunnallisen sektorin erikoislääkäritarve on
67,5 erikoislääkärin työpanosta.
- virkapohjasta laskettu erikoislääkäritarpeen kasvu kunnallisella sektorilla on
35%.
• Jos muilla sektoreilla työskentelevien/pois työelämästä olevien määrä pysyisi
samana = 28,5, yhteenlaskettu kokonaistarve on 96 erikoislääkärin täyttä
työpanosta.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio tarpeen kasvusta oli 10-20%.
• Tarpeen kasvu perustui ylilääkärien ja koulutuksen vastuuhenkilön mukaan
aktiiviettä
vapaamuotoisten
päivystysrinkien
lisääntymiseen
(synnytystoiminnan vaatimat vapaamuotoiset päivystykset ja osassa
sairaaloita lisääntyneen synnytystoiminnan aiheuttama päivystysaikaisen työn
lisääntyminen) ja jalkautumiseen perusterveydehuoltoon. ylilääkärien arvion
mukaan yksityissektorin ja perusterveydenhuollon merkitys työllistäjinä
lisääntyy hieman, kummankin merkitys työllistäjänä jatkossa keskisuuri.
• Ylilääkärien arvio osa-aikaista työtä tekevien erikoislääkärien määrästä
sairaaloissa oli 20-50%, keskiarvo 32%.
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LIIKUNTALÄÄKETIEDE
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Tarve v. 2025, koulutustarveanalyysi ja kehittämisehdotukset
• Erikoislääkäritarve ilmoitetaan kasvavaksi sekä yksityissektorilla että
todennäköisesti kunnallisellakin sektorilla, mutta ODL:n koulutuskapasiteetti
ei tähän pystyne vastaamaan.
• Liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutusta tulisi kehittää samalla tavalla
kuin muuta erikoislääkärikoulutusta esim. rahoituksen suhteen. Nyt
koulutusta ei tueta evo-rahoituksella kuten muita erikoisaloja.
Liikuntalääketieteen rooli väestön terveyden edistämisessä puoltaa
koulutuksen toteutusta myös julkisella sektorilla.
NEUROKIRURGIA
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Tarve v. 2025
• Arvioitu tarve v. 2025 täysille työpanoksille OYS:ssa 8, muut sairaalat
nojaavat OYS:iin.
• Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien määrä pysyy samana = 4,
arvioitu kokonaistarve on 12 täysinä työpanoksina.
• Kouluttajan arvio palvelutarpeen kasvusta oli 50%, johtuen mm. pediatrisen
neurokirurgian hoidon painopistealueesta OYS:ssa sekä väestön
ikääntymisestä johtuvien sairauksien lisääntymisestä.
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NEUROLOGIA
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Tarve 2025
• Ilmoitettu kunnallisten sairaaloiden tarve v. 2025 26 erikoislääkärin täyttä
työpanosta.
• Pth:n tarve 1 eli kunnallisen sektorin yhteenlaskettu tarve 27 erikoislääkärin
täyttä työpanosta.
• Muut sektorit/pois työelämästä olevat huomioiden arvioitu kokonaistarve
täysinä työpanoksina 44.
• Työvoimaennuste riittäisi arvioituun täysien työpanosten tarpeeseen, mutta
nykyisellä erikoistuvien määrillä ei ylletä ennusteeseen.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio erikoislääkäritarpeen kasvusta oli 50%,
johtuen alan muuttumisesta päivystyspainotteisemmaksi.
• Ylilääkärien arvio osa-aikaista työtä tekevien neurologien määrästä v. 2025
oli keskimäärin 41%.
• Ylilääkärien arvio tarpeen kasvusta perustui erityisesti neurogeriatrian ja
akutologian lisääntymiseen.
NUORISOPSYKIATRIA
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu kunnallisten sairaaloiden tarve v. 2025 17 erikoislääkärin täyttä
työpanosta, perusterveydenhuollon 13, josta yhteenlaskettu kunnallisen
sektorin ilmoitettu tarve 30 täyttä työpanosta. Tarpeen kasvu painottuu
avoterveydenhuoltoon.
• Työvoimaennuste ei riitä edes täysiin työpanoksiin kuntasektorilla, saati
sijaistuksiin tai muiden sektorien tarpeeseen. Merkittävä alikoulutus.
• Jos lasketaan ilmoitettu kuntasektorin täysien työpanosten tarve plus tällä
hetkellä muilla sektoreilla olevien määrä, erikoislääkäritarve olisi 42. Jos
ostopalvelun osuus korvautuu omilla lääkäreillä, arvioitu kokonaistarve on
40,5 erikoislääkäriä täysinä työpanoksina.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio palvelutarpeen kasvusta julkisella
sektorilla n. 20%, mutta lisäksi korjattava olemassa oleva vaje.
Palvelutarpeen kasvu perustuu perusterveydenhuollon palvelutarpeeseen ja
suureen nuorison määrään erityisesti PPSHP:n alueella.
• Ylilääkärien arvio v. 2025 sairaaloissa osa-aikaisesti työtä tekevien
erikoislääkärien määrästä oli n. 38%.
OIKEUSLÄÄKETIEDE
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Tarve v. 2025
• Koulutus ei nykyvolyymilla pysty vastaamaan edes eläköitymiseen saati
korvaamaan olemassa olevaa vajetta.
• Koulutuksen vastuuhenkilö ei arvioinut tarpeen kasvua prosentuaalisesti,
vaan arvioi että v. 2025 mennessä pitäisi kouluttaa kolme uutta
erikoislääkäriä.
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PATOLOGIA
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve kunnallisissa sairaaloissa täysinä työpanoksina 20
erikoislääkärin työpanosta.
• Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien määrä 5 pysyy samana,
arvioitu tarve yhteenlaskettuna 25 erikoislääkärin täyttä työpanosta, johon
ennuste riittäisi.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio tarpeen kasvusta 15%, mutta
tämänhetkinen vaje huomioiden erikoislääkärimäärän lisäämisen tarve 30%.
• Ylilääkärien ja koulutuksen vastuuhenkilön ilmoittama kliininen tarpeen
kasvu perustuu mm. seulonnoista ja syöpien lisääntymisestä johtuvaan
kasvaneeseen näytteiden määrään, ja yksittäisestä näytteestä tehtävien
tutkimusten määrän lisääntymiseen sekä oikeuslääketieteellisten avausten
siirtyminen enenevästi lääketieteellisiksi.
• Yliopiston osuus työllistäjänä tulevaisuudessa on epäselvä, samoin ajoittain
esille nousevan liikelaitostamisen vaikutusta lääkäritarpeeseen on vaikea
arvioida, joten kokonaistarpeen arviointi ei ole tarkka. Erityisesti OYS:ssa
osa-aikaisia ja sivuvirkoja on suhteellisen paljon, mikä lisännee
erikoislääkärien koulutustarvetta suhteessa laskennalliseen täysien
työpanosten tarpeeseen.
• Ylilääkärien arvio sairaaloissa osa-aikaista työtä v. 2025 tekevien
erikoislääkärien määrästä oli 0-50%, keskiarvo 16%.
PERINNÖLLISYYSLÄÄKETIEDE
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Tarve v. 2025
• Arvioitu tarve OYS:ssa 5,8, keskussairaalat ilmoittavat tukeutuvansa
OYS:iin.
• Jos muualla tarvittava määrä pysyy samana, kokonaistarve 7,8, menee lähes
tasan työvoimaennusteen kanssa.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio tarpeen kasvusta oli 50-250%. Tarpeen
kasvu perustuu perinnöllisyysneuvonnan, ennakoivien geenitutkimusten ja
perinnöllisten sairauksien sikiödiagnostiikan mahdolliseen lisääntymiseen.
PSYKIATRIA
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Tarve v. 2025
• Ylilääkärien arvioima kunnallisten sairaaloiden erikoislääkäritarve 71 täyttä
työpanosta ja johtajaylilääkärien arvio 55, josta keskiarvo 63. Kunnallisten
sairaaloiden ilmoittama erikoislääkäritarve 63 täyttä työpanosta.
• Perusterveydenhuollon erikoislääkäritarve 51, eli yhteenlaskettu kunnallisen
sektorin ilmoittama tarve 114 erikoislääkärin täyttä työpanosta (ilmoitettu
tarpeen kasvu tämänhetkiseen virkapohjaan nähden 12%).
• Ilmoitettu tarpeen kasvu perustuu päivystyksen järjestämisiin ja
avoterveydenhuollon tarpeen kasvuun.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio kunnallisen sektorin tarpeen kasvusta on
20%.
• Yksityissektorin merkityksen työllistäjänä vastaajat arvioivat pienenevän
vähän (keskisuuri), ja perusterveydenhuollon merkityksen kasvavan vähän
(keskisuuri).
• Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä pois olevien psykiatrien osuus pysyy
samana = 53, yhteenlaskettu OYS-ervan kokonaistarve on 167
erikoislääkäriä. Osa yksityissektorin palvelutarjonnasta kuitenkin täyttää tällä
hetkellä kunnallisen palvelutarpeen vajetta (ainakin ostopalvelun osuus 7
erikoislääkärin päiväaikaista työpanosta), joten jos tarve lasketaan
kunnallisista viroista, yksityissektorin erikoislääkäritarve jäänee vähän
pienemmäksi, eli tarvearvio 167 – 7 = arvioitu kokonaistarve 160 täysinä
työpanoksina. Päivystysaikaisen ostopalvelun tai muun yksityissektorin
tekemän työpanoksen merkitystä kokonaistarpeen muutokseen on vaikea
arvioida.
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Sairaaloiden ylilääkärien arvio osa-aikaista työtä tekevien erikoislääkärien
määrästä 5-40%, keskiarvo 28%.

RADIOLOGIA
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Tarve v. 2025
• Ylilääkärien arvio tarpeesta kunnallisissa sairaaloissa 100 erikoislääkäriä,
jyl:ien 95 erikoislääkäriä, josta laskettu kunnallisten sairaaloiden tarve 97,5
täyttä erikoislääkärin työpanosta.
• Perusterveydenhuollon ilmoittama tarve 5,5 täyttä erikoislääkärin työpanosta,
eli kunnallisen sektorin kokonaistarve 103 erikoislääkärin täyttä työpanosta.
• Jos muilla sektoreilla/työelämän ulkopuolella olevien erikoislääkärien osuus
pysyisi samana = 12 erikoislääkäriä, niin radiologien kokonaistarve olisi 115
radiologin täyttä työpanosta.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio palvelutarpeen kasvusta on 10%, kunhan
ensin saadaan nykyiset virat täytettyä.
• Tarpeen kasvu perustui toimenpiteiden ja erikoistutkimuksien lisääntymiseen,
lisäksi osa vastaajista arvioi keskussairaaloiden vapaamuotoisten päivystysten
muuttuvan aktiivipäivystyksiksi.
• Osa-aikaista työaikaa tekevien lääkärien määräksi ylilääkärit arvioivat 1050%, keskiarvo 27%.
• Yksityissektorin merkityksen työllistäjänä arvioidaan kasvavan hiukan,
merkitys arvioitu kuitenkin edelleen keskisuureksi.
SILMÄTAUDIT
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve kunnallisissa sairaaloissa 26 erikoislääkärin täyttä työpanosta,
pth:ssa 2 eli kunnallisen sektorin tarve täysinä työpanoksina 28.
• Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien määrä pysyy samana = 32,
kokonaistarve täysinä työpanoksina on n. 60.
• Yksityissektorin merkityksen oletetaan kasvavan hiukan.
• Ylilääkärien arvio osa-aikaisesti työtä tekevien erikoislääkärien määrästä v.
2025 oli keskimäärin 94%.
• Ylilääkärit arvioivat kliinisen palvelutarpeen kasvun olevan n. 20% johtuen
ikääntymiseen liittyvien silmäsairauksien lisääntymisestä.
SYNNYTYS- JA NAISTENTAUDIT
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Tarve v. 2025
• Ylilääkärien arvio tulevaisuuden tarpeesta 57,5 erikoislääkärin työpanosta,
jyl:ien 56,5, joista laskettu keskiarvo 57, eli kunnallisten sairaaloiden arvioitu
tarve on 57 erikoislääkäriä täysinä työpanoksina.
• Perusterveydenhuollon ilmoittama tarve 9, eli kunnallisen sektorin arvioitu
tarve 66 erikoislääkäriä täysinä työpanoksina.
• Yksityissektorin
merkityksen
arvioidaan
vähän
pienenevän,
perusterveydenhuollon vähän suurenevan
• Jos muilla sektoreilla työskentelevien/pois työelämästä olevien määrän
oletetaan pysyvän samana = 30, arvioitu kokonaistarve on 96 gynekologia.
• Ylilääkärien arvio osa-aikaisesti töitä tekevien määrästä 15-40%, keskiarvo ja
mediaani 27,5%.
• Ylilääkärien arvioima tarpeen kasvu (nykyinen virkapohja vs. täysien
työpanosten tarve tulevaisuudessa) oli kunnallisella sektorilla 22%, mutta iso
osa tästä tarpeesta oli ylilääkärien mukaan olemassa jo nyt.
• Koulutuksen
vastuuhenkilön
arvio
erikoislääkäritarpeen
kasvusta
kunnallisella sektorilla oli 10%.
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SYÖPÄTAUDIT
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve kunnallisissa sairaaloissa 22,5 täyttä erikoislääkärin
työpanosta.
• Jos muilla sektoreilla/poissa työelämästä olevien osuus pysyy samana,
kokonaistarve 25,5, eli siihen nähden tällä hetkellä alikoulutus.
• Tarpeen kasvu perustui syöpäpotilaiden määrän kasvuun ja hoitomenetelmien
kehittymiseen, sekä nykyisten yhden lääkärin yksiköiden kasvattamiseen
kahden lääkärin yksiköiksi mm. työnjaon ja lomien turvaamiseksi.
• Ylilääkärien arvio osa-aikaista työtä tekevien erikoislääkärien määrästä v.
2025 oli keskimäärin 50%.
• Yksityissektorin merkityksen arvioitiin vähän kasvavan.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio tarpeen kasvusta oli n. 26%, mutta lisäksi
pitäisi korvata nykyinen vaje, josta osa piilevää eikä näy virkapohjissa.
Sädehoito on keskittynyt OYS-ervassa OYS:iin, mistä johtuen OYS:n
erikoislääkäritarve on suhteellisen suuri, mutta keskussairaaloiden pitäisi
pystyä vastaamaan monimutkaistuvasta jatko- ja lääkehoidosta ja
lisääntyvästä yhteistyön tarpeesta muiden erikoisalojen kanssa, mikä lisää
erikoislääkäritarvetta myös keskussairaaloissa.
TERVEYDENHUOLTO
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Tilanne, tarve ja koulutustarveanalyysi
• Terveyspalvelujärjestelmän vastaajat eivät ilmoittaneet kyselyssä, moneenko
virkaan/työhön OYS-ervassa vaaditaan terveydenhuollon erikoislääkärin
tutkinto. Myöskään koulutuksen vastuuhenkilöltä ei saatu tarvearviota.
• Terveydenhuollon erikoislääkärit sijoittuvat työelämässä usein hallinnon,
tutkimuksen ja kehittämisen tehtäviin sekä kuntasektorille että muille
sektoreille, eikä näitä tehtäviä ole välttämättä kohdennettu juuri tälle
erikoisalalle, joten suoraa tarvetta on hankala laskennallisesti arvioida.
• N. kolmasosalla ko. erikoisalan erikoislääkäreistä on myös jonkin toisen
erikoisalan tutkinto.
• Eriytyvä koulutus tapahtuu yliopiston kansanterveystieteenlaitoksessa tai
siihen verrattavissa olevassa tutkimuslaitoksessa sekä koulutukseen
soveltuvassa terveydenhuollon tutkimus-, suunnittelu, hallinto- tai
johtamistehtävässä.
• Yliopiston henkilöstöresursseja on viime vuosina vähennetty, mikä korostaa
muiden
hallinnollisten
ja
kehittämistehtävien
merkitystä
erikoislääkärikoulutuksessa. Yliopistolla tapahtuvan koulutuksen kapasiteetti
tulisi kuitenkin varmistaa, koska se on pakollinen osa koulutusta.
TYÖTERVEYSHUOLTO
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Tarve v. 2025
• Iso
osa
työterveyshuollon
palveluista
tuotettaneen
jatkossakin
yksityissektorilla, joten perusterveydenhuollon vastaukset eivät anna
todellista kuvaa tarpeesta.
• Perusterveydenhuollon ilmoittama omien kunnallisten työterveyslääkärien
tarve v. 2025 oli 18, 5 eli vähän vähemmän kuin tällä hetkellä.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio tarpeen kasvusta oli n. 20%. Tarpeen
kasvu perustui tarpeeseen pidentää työuria ja lainsäädännöllisiin muutoksiin
työterveyshuollon osalta.
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YLEISLÄÄKETIEDE
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Tarve v. 2025
• Yleislääketieteen erikoislääkäreiden arvioitu tarve kunnissa/kuntayhtymissä
v. 2025 oli 329, eli ennusteen mukaan on alikoulutus jo pelkkään
kuntasektorin työvoimatarpeeseen nähden.
- ilmoitettu erikoistumattomien tai erikoistumassa olevien yleislääkärien tarve
oli 158 lääkäriä.
- muiden alojen erikoislääkärien osalta perusterveydenhuollon ilmoitettu
lääkäritarve oli yhteensä 209.
• Jos muilla sektoreilla työskentelevien/poissa työelämästä olevien
yleislääketieteen erikoislääkärien määrä pysyy samana = 132, yhteenlaskettu
yleislääketieteen erikoislääkärien tarve on 461 yleislääketieteen
erikoislääkäriä.
- erikoislääkärikoulutus ei nykyvolyymilla riitä korvaamaan edes
erikoislääkärien eläköitymistä, saati tarpeen kasvua.
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Tarve v. 2025
• Ylilääkärien arvioima kunnallisten sairaaloiden erikoislääkäritarve täysinä
työpanoksina 171 erikoislääkäriä, jyl:ien 135. Keskiarvo kunnallisten
sairaaloiden kirurgitarpeesta 153 erikoislääkäriä.
• Perusterveydenhuollon arvioima kirurgitarve n. 6 erikoislääkäriä.
• Yhteenlaskettu kunnallisen sektorin tarve kokonaisina työpanoksina 159
erikoislääkäriä.
• Muilla sektoreilla työskentelevien/pois työelämästä olevien määrä on 28
lääkäriä, joista 7,5 erikoislääkäriä tekee työtä kuntasektorille ostopalveluna,
ja jos tuo tarve korvataan kuntasektorilla työskentelevillä lääkäreillä, muilla
sektoreilla/pois työelämästä olevien tarve on 20,5 erikoislääkäriä. Tällöin
OYS-ervan kokonaistarve on 182,5 kirurgian erikoisalojen erikoislääkäriä
täysinä työpanoksina.
• Ylilääkärien arvio osa-aikatyötä tekevien kirurgien määrästä 0-100%,
keskiarvo 39%.
• Ylilääkärien arvion mukaan yksityissektorin merkitys työllistäjänä
lisääntynee, mutta ei merkittävästi.
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GASTROENTEROLOGINEN KIRURGIA

Gastroenterologinen kirurgia
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Tarve 2025
• Ylilääkärien arvioima kunnallisten sairaaloiden v. 2025 gastrokirurgien tarve
32 täyttä työpanosta, jyl:ien 28, tästä keskiarvo kunnallisten sairaaloiden
tarpeeksi 30.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio erikoislääkärien tarpeen kasvusta
sairaaloissa oli n. 10%. johtuen mm. päivystysten vaativuudesta. Toisaalta
tarvitaan työvoiman keskittämistä päivystysten suhteen, toisaalta toimintaa
pitää pysyä hajautettuna mm. tähystystoimenpiteiden takia.
• Pth:n arvio tarpeesta 1,5 täyttä työpanosta, eli yhteensä kunnallisen sektorin
tarve 31,5 gastrokirurgian erikoislääkärin täyttä työpanosta.
• Muilla sektoreilla työskentelevien määrä tällä hetkellä 3 erikoislääkäriä, ja jos
se pysyy samana, niin kokonaistarve on 34,5 erikoislääkäriä täysinä
työpanoksina.
• Ylilääkärien arvion mukaan 40% kirurgeista tekee osa-aikaista työtä v. 2025.
KÄSIKIRURGIA

Käsikirurgia
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Tarve v. 2025
• Ylilääkärien arvio tarpeeksi 7, jyl:ien arvio yhteensä 6,5, mutta osa jyl:eistä
laskee tarpeen OYS:n varaan, mikä ei näy numeraalisessa tarvearviossa.
Keskiarvo täysien työpanosten tarpeeksi kunnallisissa sairaaloissa 6,75.
• Perusterveydenhuollossa ei ilmoitettua tarvetta.
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Muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien määrä on tällä hetkellä 3, ja jos se
pysyy samana, niin kokonaistarve on 9,75 erikoislääkäriä täysinä
työpanoksina.
Yksityissektorin työllistävä vaikutus arvioidaan pysyvän suurena.
Koulutuksen vastuuhenkilön mukaan OYS:n erikoislääkäritarve on kasvava,
koska pitäisi pystyä tuottamaan mikrokirurgista päivystystoimintaa,
replantaatiot ovat tällä hetkellä Etelä-Suomen keskusten varassa, mikä paitsi
huonontaa pohjoissuomalaisten hoitoa, myös lisää kustannuksia kuljetusten
ym. muodossa.

LASTENKIRURGIA

Lastenkirurgia
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Tarve v. 2025
• Ylilääkärien tarvearvio kunnallisissa sairaaloissa 11, jyl:ien 10, keskiarvo
10,5.
• Perusterveydenhuollossa ei arvioitua tarvetta, eli kunnallisen sektorin tarve
10,5 erikoislääkärin täyttä työpanosta.
• Muilla sektoreilla/pois työelämästä tällä hetkellä 1, ja jos se pysyy samana,
niin kokonaistarve v. 2025 on 11,5 erikoislääkärin täyttä työpanosta.
• Yksityissektorin merkitys arvioitu pysyvän samanlaisena.
• Sekä ylilääkärit että johtajaylilääkärit arvioivat OYS:ssa olevan tarvetta
nostaa vähän erikoislääkärimäärää vastaamaan paremmin vapaamuotoisen
päivystyksen ja osittain koko ervan palvelutarvetta, keskussairaaloissa ei ollut
välttämättä tarvetta kokonaisille työpanoksille.
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ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA

Ortopedia ja traumatologia
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Tarve v. 2025
• Ylilääkärien ilmoittama tarve 49 täyttä työpanosta, jyl:ien 36 täyttä
työpanosta, keskiarvo kunnallisten sairaaloiden tarpeeksi 42,5.
• Perusterveydenhuollon ilmoittama tarve 4 täyttä työpanosta, joten kunnallisen
sektorin yhteenlaskettu tarve 46,5 erikoislääkärin täyttä työpanosta.
• Muilla sektoreilla/pois työelämästä on n. 17 erikoislääkäriä (sis.
Oulaskankaan ortopedit), ja jos tämän tarpeen oletetaan pysyvän samana,
kokonaistarve on 64 ortopedin täyttä työpanosta.
• Koulutuksen vastuuhenkilö arvioi tarpeen kasvavan OYS-ervassa n. 10
täyden työpanoksen verran (tarpeen kasvu 29%).
• Ylilääkärit arvioivat yksityissektorin merkityksen hieman kasvavan, ei
merkittävästi.
PLASTIIKKAKIRURGIA

Plastiikkakirurgia
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Tarve v. 2025
• Tarvearvio ylilääkärien mukaan 12, jyl:ien 10, eli keskiarvo kunnallisten
sairaaloiden tarpeeksi 11 erikoislääkärin täyttä työpanosta.
• Kouluttajan arvion mukaan toiminta keskittynee OYS:iin, ja mahdollisesti
OYS:ssa päivystysaikainen toiminta lisääntyy erikoislääkäritarvetta nostaen
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(mikrokirurgian tarve). Tällä hetkellä toimintaa on jonkin verran myös
keskussairaaloissa.
Perusterveydenhuollossa ei ilmoitettua tarvetta.
Yksityissektorin merkitys jatkossakin arvioitu keskisuureksi.
Jos muilla sektoreilla työskentelevien erikoislääkärien määrä pysyy samana,
laskennallinen erikoislääkärien kokonaistarve täysinä työpanoksina on n. 12.

SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIA

Sydän‐ ja rintaelinkirurgia
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve OYS:ssa keskiarvona 12 = kunnallisen sektorin tarve täysinä
työpanoksina (ylilääkärin arvio 14, jyl:n 10). Keskussairaaloissa ei
ilmoitettua sydän- ja thoraxkirurgien tarvetta, vaan tarve siirtynyt
verisuonikirurgialle.
• Perusterveydenhuollossa ei ilmoitettua tarvetta.
• Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien määrä pysyy samana = 3,
kokonaistarve 15 erikoislääkäriä täysinä työpanoksina.
UROLOGIA

Urologia
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve 14,5 kunnallisissa sairaaloissa (ylilääkärien arvio 16,
johtajaylilääkärien 13).
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Ei ilmoitettua tarvetta pth:ssa, eli kunnallisen sektorin tarve 14,5 täyttä
erikoislääkärin työpanosta.
Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien osuus pysynee samana = 4,
kokonaistarve n. 18,5 erikoislääkäriä täysinä työpanoksina.
Perusterveydenhuollosta ilmoitettu lähinnä konsultaatiotarvetta.

VERISUONIKIRURGIA

Verisuonikirurgia
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Tarve v. 2025
• Ylilääkärien ilmoittama tarve 12 ja johtajaylilääkärien 11, keskiarvo
kunnallisten sairaaloiden tarpeeksi 11,5 erikoislääkäriä täysinä työpanoksina.
• Ei ilmoitettua tarvetta perusterveydenhuollossa.
• Yksityissektorilla ehkä merkitystä työnantajana tulevaisuudessa, mutta tällä
hetkellä siellä ei ketään, joten laskennallisesti kokonaistarve 11,5 täysinä
työpanoksina.
• Koulutuksen vastuuhenkilön mukaan verisuonikirurgian tarve lisääntyy mm.
ikääntymisen ja diabeteksen vuoksi yleistyvistä verisuonisairauksista.
Sisällöllisesti ja koulutuksellisesti erikoisala on muuttumassa, mm.
yhteistyössä toimenpideradiologien kanssa tehtävät haastavat toimenpiteet
lisääntyvät, ja hoitojen kehittyminen vaatisi panostusta myös OYS:ssa.
YLEISKIRURGIA

Yleiskirurgia
25
20
15
10
5
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

40

Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve kunnallisissa sairaaloissa 16 täyttä työpanosta.
• Perusterveydenhuollon ilmoittama tarve 1 erikoislääkärin työpanos, joten
kunnallisen sektorin tarve 17 erikoislääkärin täyttä työpanosta. Todellinen
kokonaistarve lienee samaa luokkaa eli 17 tai vähän suurempi, koska muilla
sektoreilla/pois työelämästä olevien osuutta ei saatu asetusmuutoksen vuoksi
arvioon mukaan.
SISÄTAUTIALAT YHTEENSÄ, mukaan lukien keuhkosairaudet

Tarve v. 2025
• Kunnallisten sairaaloiden ylilääkärien ilmoittama erikoislääkäritarve 143,
jyl:ien 127, josta keskiarvo kunnallisten sairaaloiden arvioimaksi tarpeeksi
135 erikoislääkärin täyttä työpanosta.
• Perusterveydenhuollon arvioima tarvittava työpanos 25, josta yhteenlaskettu
kunnallisen sektorin tarvitsema erikoislääkärimäärä 160 erikoislääkärin täyttä
työpanosta.
• Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien erikoislääkärien määrä pysyy
samana = 77, arvioitu sisätautialojen erikoislääkärien kokonaistarve on 237
erikoislääkärin täyttä työpanosta.
- erikoistuvien lääkärien tarpeeksi kunnalliset sairaalat arvioivat 63,5
erikoistuvan lääkärin täyttä työpanosta.
• Yksityissektorin ja perusterveydenhuollon merkityksen työllistäjinä oletetaan
hieman kasvavan, merkitys edelleen kuitenkin keskisuuri/pieni.
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ENDOKRINOLOGIA

Endokrinologia
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve sairaaloissa 10 täyttä työpanosta, pth:ssa ei ilmoitettua
tarvetta. Tästä laskettu erikoislääkäritarve kuntasektorilla v. 2025 10
erikoislääkärin täyttä työpanosta.
• Muilla sektoreilla/pois työelämästä tällä hetkellä 1, ja jos se pysyy samana,
niin kokonaistarve 11 (täysinä työpanoksina).
• Kouluttajan arvio erikoislääkäritarpeen kasvusta on 100%, johtuen erityisesti
diabeteksen lisääntymisestä ja diabeteksen hoitomahdollisuuksien kasvusta,
osin mm. lihavuuden ja endokrinologisten syöpien vaatimasta
lisätyöpanoksesta.
• Sekä keskussairaaloiden että kouluttajan arvio perustui oletukseen, että
endokrinologit tekevät keskussairaaloissa myös muuta sisätautilääkärin työtä.
GASTROENTEROLOGIA

Gastroenterologia
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Tarve v. 2025
• Kunnallisten sairaaloiden ilmoittama tarve v. 2025 oli 12,75 erikoislääkärin
työpanosta, ja perusterveydenhuollon ilmoittama tarve 6,5 erikoislääkärin
työpanosta, josta laskettuna kuntasektorin tarve on 18,75 erikoislääkärin
täyttä työpanosta.
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Muilla sektoreilla/pois työelämästä olevia (tai vastaamatta jääneitä) oli 4,5
erikoislääkäriä, ja jos se pysyy samana, niin kokonaistarve on 23
erikoislääkäriä.
Kouluttajan arvio tarpeen kasvusta oli 30%, kasvu johtuu mm.
avoterveydenhuollon tarpeen lisääntymisestä.

INFEKTIOSAIRAUDET

Infektiosairaudet
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve kunnallisissa sairaaloissa 14,5.
• Pth:ssa tarve 1, eli kokonaistarve v. 2025 15,5 erikoislääkärin täyttä
työpanosta.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio tarpeen kasvusta oli 30%, ja se perustui
infektioiden torjuntaan, keskussairaaloiden kasvavaan tarpeeseen ja
vapaamuotoisen infektiopäivystyksen tarpeeseen OYS:ssa.
KARDIOLOGIA

Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve v. 2025 sairaaloissa 33 erikoislääkärin täyttä työpanosta
(ylilääkärit 36 ja johtajaylilääkärit 30).
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Pth:sta ilmoitettu tarve 4,5 eli kunnallisen sektorin tarve 37,5 täyttä
työpanosta.
Muut sektorit/pois työelämästä huomioiden kokonaistarve 41,5
erikoislääkäriä täysinä työpanoksina.

KEUHKOSAIRAUDET JA ALLERGOLOGIA

Keuhkosairaudet ja allergologia
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve v. 2025 kunnallisissa sairaaloissa 19 (Kainuun tarve perustuu
johtajaylilääkärin arvioon). Pth:ssa lähinnä konsultaatiotarvetta, joten
kunnallisen sektorin tarve 19 erikoislääkärin täyttä työpanosta.
• Muut sektorit/poissa työelämästä olevat huomioiden kokonaistarve n. 32, eli
pitkäaikaiseen tutkintokeskiarvoon perustuva ennuste ei riitä, eikä nykyisellä
erikoistumisvolyymilla päästä edes ennusteeseen.
KLIININEN HEMATOLOGIA

Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve kunnallisissa sairaaloissa = laskennallinen kokonaistarve v.
2025 9,25 erikoislääkäriä täysinä työpanoksina (ylilääkärit 12,
johtajaylilääkärit 6,5).
• Perusterveydenhuollosta ei ilmoitettua tarvetta.
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Kouluttaja arvioi erikoisalan kehityksen ja hoitomahdollisuuksien perusteella
tarpeen kasvavan 100%.
Ylilääkärin arvion mukaan muilla sektoreilla mahdollisesti vähän merkitystä
jatkossa työllistäjinä.

NEFROLOGIA

Nefrologia
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve v. 2025 9,5 sairaaloissa.
• Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä –määrä pysyy samana = 6,
kokonaistarve on 15, mutta todennäköisesti tämä luku on yläkanttiin, koska
keskussairaaloista ei saatu tarkkaa tietoa tällä hetkellä siellä toimivista
nefrologeista.
• Koulutuksen vastuuhenkilön arvio tarpeen kasvusta oli 30-50% johtuen mm.
vanhenevasta väestöstä, diabeteksesta ja lisääntyvästä dialyysitarpeesta, joka
johtaa mm. tarpeeseen tukea perusterveydenhuoltoa paremmin nefrologian
osalta.
REUMATOLOGIA
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Tarve v. 2025
• Ilmoitettu tarve kunnallisissa sairaaloissa 12 täyttä työpanosta.
• Perusterveydenhuollosta ilmoitettu vain konsultaatiotarvetta.
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Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien määrä pysyisi samana = 9,
kokonaistarve olisi 21 erikoislääkäriä.

SISÄTAUDIT

Tarve v. 2025
• Ilmoitettu (yleis)sisätautilääkärien tarve v. 2025 keskussairaaloissa n. 19
täyttä työpanosta (ylilääkärit 20, johtajaylilääkärit 18,5).
• Pth:ssa ilmoitettu tarve14, eli kunnallisen sektorin tarve yhteensä 33.
• Lisäksi kaikki sairaalat toivovat, että sisätautialojen lääkäreillä olisi myös
yleissisätautien koulutus, eli sisätautilääkärin tutkintoja pitää tehdä enemmän
kuin varsinainen sisätautilääkäritarve on.
• Jos muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien määrä pysyy n. 20
erikoislääkärinä, eritelty (yleis)sisätautilääkärien kokonaistarve on 53.
YHTEENVETO OYS-ERVAN LÄÄKÄRITARPEESTA
Erikoislääkärimäärän
kehityksen
ennusteet
perustuvat
tämänhetkiseen
lääkärimäärään sekä aiempien vuosien tutkintojen määrään, joten jos erikoisalan
houkuttelevuudessa on tapahtunut selviä muutoksia viime vuosina, ennuste ei
välttämättä toteudu. Näin on esimerkiksi sisätautialoilla, joilla aiempiin
tutkintomääriin eikä siten ennusteeseenkaan nykyisillä erikoistuvien määrillä päästä.
Ennusteen tarkoitus ei olekaan kertoa, mitä tapahtunee, vaan mitä tapahtuu, jos
jatketaan totutuilla käytännöillä, ja monella alalla kannattaakin toimintaa muuttaa,
jotta ennusteen mahdolliset uhkakuvat eivät toteutuisi. Erikoisalat ovat hyvin
erilaisia koulutuksen sisällön osalta, joten on tärkeää, että erikoisalan sisällä
mietitään, miten oman alan koulutusta parhaiten kehitettäisiin koko OYS-ervan
näkökulmasta. Lisäksi monella erikoisalalla lääkäreitä on vähän, joten yksittäisten
lääkärien erikoisalan tai asuinpaikan vaihdot voivat muuttaa tilannetta merkittävästi
ennusteeseen verrattuna.
Selvitykseen vastanneiden erikoisalojen erikoislääkäritarve yhteensä kunnallisella
sektorilla (sairaalat ja perusterveydenhuolto yhteensä) on n. 1500 erikoislääkärin
täyttä työpanosta. Jos oletetaan että muilla sektoreilla/pois työelämästä olevien osuus
pysyisi samana kuin tällä hetkellä eli n. 635 erikoislääkäriä, kaikkien erikoisalojen
erikoislääkärien
kokonaistarve
OYS-ervassa
olisi
n.
2120.
Tähän
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erikoislääkärimäärään pääseminen edellyttäisi samanaikaisesti n. 560 täysiaikaista
koulutusputkessa olevaa erikoistuvaa lääkäriä, sekä n. 75 pakollisella
terveyskeskusjaksolla olevaa erikoistuvaa, eli kokonaislääkäritarve olisi v. 2025
ylilääkärien arvioihin perustuen n. 2770 lääkäriä täysinä työpanoksina.
Perusterveydenhuollon osalta vastaukset eivät olleet kattavia, joten
perusterveydenhuollon osalta todellinen tarve on vähän isompi.
Oulun Yliopiston lisensiaattituotanto, tämänhetkinen lääkärimäärä ja laskennallinen
eläköityminen huomioiden lääkärityövoiman kokonaistarjonta OYS-ervassa
kasvanee v. 2025 mennessä 2553 lääkäristä n. 3430 lääkäriin, mutta jos muuttoliike
pysyy samanlaisena kuin tähän asti, tästä lääkärimäärästä sijoittuu OYS-ervan
alueelle n. 3030 lääkäriä. 3030 lääkäriä ei kuitenkaan riittäne lomat, perhevapaat,
osa-aikaisuus ym. huomioiden ilmoitettuun tarvittaviin 2770 lääkärin täyteen
työpanokseen, joten OYS-ervan pitäisi pystyä sitouttamaan Oulun Yliopistosta
valmistuvat lisensiaatit paremmin, edellyttäen että terveyspalvelujärjestelmällä on
varaa kouluttaa ja palkata ylilääkärien tarpeelliseksi arvioima lääkärimäärä. Pelkällä
erikoislääkärikoulutuksella kasvavaan tarpeeseen on mahdotonta vastata, joten pitää
pystyä muilla keinoin vähentämään työvoimatarpeen kasvua. Lisensiaattituotanto
sinänsä on todennäköisesti riittävää, jos erikoislääkärikoulutus ja alueella pysyminen
saadaan korjattua paremmin kliinistä tarvetta vastaaviksi.
Erikoislääkäreitä ilmoitettiin tarvittavan lisää erityisesti perusterveydenhuollossa,
niin yleislääketieteen erikoislääkärien kuin muidenkin erikoisalojen erikoislääkärien
osalta. Ennusteissa kuitenkin avoterveydenhuollon erikoisalojen lääkärimäärät eivät
kasva, mikä kertoo erikoistumiskoulutuksen painottumisesta erikoissairaanhoidon
erikoisaloille viimeisten vuosien aikana. Jos perusterveydenhuoltoa halutaan
vahvistaa, pitää perusterveydenhuollon erikoisaloilla ja perusterveydenhuollossa
tapahtuvaa erikoislääkärikoulutusta lisätä.
Avoterveydenhuollon erikoisalojen työvoimatarjonnan ennusteet
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Avoterveydenhuollon osuuden painottamisen lisäksi tulee kiinnittää huomiota
erikoislääkärien työllistymiseen yliopistosairaalapaikkakunnan ulkopuolelle.
Lähivuosien eläköityminen painottuu useilla aloilla muihin OYS-ervan
sairaanhoitopiireihin kuin PPSHP:hen, mikä aiheuttaa haasteen palvelujen
turvaamiselle.
Muutokset
terveyspalvelujärjestelmässä,
kuntien
taloustilanteessa,
päivystysjärjestelyissä ja mm. yksityissektorin merkityksessä palvelutuotannossa
voivat muuttaa nyt laskennallisesti arvioitua tarvetta, joten koulutustarvelaskelmat
ovat kaikkiaan suuntaa antavia. Joka tapauksessa lisensiaattitarjonta on kasvava,
joten erikoistuvien lääkärien tarjonta eri erikoisaloille tulee lisääntymään, minkä
vuoksi erikoistumiskoulutus pitää saada kohdentumaan paremmin niille
erikoisaloille, joilla vajetta ja tarvetta terveyspalvelujärjestelmässä on.

48

Liitteet
Lähde: Lääkärit Suomessa. Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2012. Lääkäriliitto.
Liite 1
Työikäiset lääkärit sairaanhoitopiireittäin Suomessa asukasmäärään suhteutettuna
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Liite 2
Eri yliopistoista valmistuneiden lääkärien (lisensiaatin tutkinnon mukaan) sijoittuminen ervaalueille
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Liite 3
Erikoisaloittaiset lääkärivajeet sairaaloissa, valtakunnallinen tilasto
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Liite 4
Terveyskeskusten lääkärivaje, sairaanhoitopiireittäinen vertailu

52

Liite 5
Erikoisoikeudet työikäisillä lääkäreillä erityisvastuualueen mukaan 1.1.2012
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Liite 6
Työikäiset erikoislääkärit viimeksi suoritetun oikeuden mukaan 1.1.2012
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