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Lausunto terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Viite

STM:n lausuntopyyntö STM081:00/2009
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Lääkäripalveluyritykset ry:n (jäljempänä LPY) lausuntoa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun valtioneuvoston asetuksen (564/1994)
muuttamisesta.
Asetusmuutoksesta tehdyssä STM:n muistiossa perustellaan muutostarve potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon palvelujen laadun edistämisellä. Nämä tavoitteet ovat myös LPY:n
mielestä kannatettavia. Muistiossa tuodaan esille perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen
kehittämistarpeita. Ko. koulutuksessa on tavoitteena perehdyttää lääkäri terveydenhuollon
tehtävissä toimivan lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuollon ja sosiaalihuollon alalla toimivan henkilöstön
kanssa. Käytännön koulutusta suorittavan on voitava osallistua tarpeelliseen käytännön työtä
ja taitoja tukevaan toimipaikkakoulutukseen työnantajan ajalla.
Lääkäreiden perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen kehittäminen edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ei LPY:n mielestä edellytä sitä, että ko. koulutusjakso (9 kk) tulee suorittaa toimimalla työ- tai virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään.
Monilla paikkakunnilla ja useilla terveydenhuollon aloilla yksityinen sektori on merkittävä
palvelujen tuottaja. Ei ole mitään syytä epäillä sitä, että yksityinen palvelujen tuottaja ei pystyisi järjestämään hyviä koulutusolosuhteita myös lääkäreiden perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen toteuttamiselle.
LPY ehdottaa, että asetusmuutoksessa luotaisiin myös yksityisen sektorin terveyspalvelutuottajille mahdollisuus toimia koulutusyksikkönä. Opetusministeriön, STM:n sekä lääketieteellisestä koulutuksesta vastaavien yliopistojen ja niiden tiedekuntien tehtävänä on määritellä ne
edellytykset, jotka ko. koulutusta antavan yksikön ja sen toiminnan on täytettävä. Edellytysten tulee olla sellaisia, että ne tukevat koulutustavoitteen toteuttamista. Näiden valtakunnallisten laatumääritysten ja -vaatimusten pohjalta lääketieteellistä koulutusta antavat yliopistot hyväksyvät hakemuksesta ne terveydenhuollon toimintayksiköt, joissa perusterveydenhuollon lisäkoulutusvaiheessa olevat lääkärit voivat toimia ja suorittaa hyväksyttävästi ko.
koulutusvaiheen. Näille toimipisteille syntyy sopimuksin koulutusvastuu eli velvoite huolehtia
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siitä, että koulutus on laatuvaatimusten ja -suositusten mukaista sekä täyttää sille asetetut
tavoitteet. Koulutuksen toteuttamisesta maksetaan sen tuottajalle korvaus koulutuskuukausien perusteella.
LPY:n mielestä nykyisen kaltaista yhteistyötä perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen kehittämiseksi voidaan laajentaa koskemaan myös yksityistä sektoria. Koulutusyksiköiksi hyväksytyt yksityiset terveyspalveluyritykset pääsisivät siten mukaan yhteistyöhön, jonka tavoitteena
on lääkäreiden koulutuksen kehittäminen.

Kunnioittaen,

Leena Niemistö
Puheenjohtaja
Lääkäripalveluyritykset ry
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