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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaan-
hoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eri-
koissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoito-
piiriä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kun-
nalle tai kuntayhtymälle voitaisiin suorittaa
korvausta myös kustannuksiin, jotka aiheu-
tuvat ulkomailla lääkärin tai hammaslääkärin
perustutkinnon suorittaneiden Euroopan ta-
lousalueeseen kuulumattomien valtioiden
kansalaisten sairaalassa tai terveyskeskukses-
sa suorittamasta palvelusta. Korvausta voitai-
siin suorittaa palvelusta, jota mainituilta hen-
kilöiltä edellytetään terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun
ammatinharjoittamisluvan tai -oikeuden
saamiseksi sekä palvelusta, jota ammatinhar-

joittamisluvan tai -oikeuden saaneilta ulko-
maalaisilta edellytetään, jotta he voisivat
toimia itsenäisesti. Muutoksilla pyritään hel-
pottamaan mainittujen henkilöiden harjoitte-
luun pääsemistä. Lakiin ehdotetaan tehtäväk-
si lisäksi perustuslaista johtuva tekninen tar-
kistus sekä edellä tarkoitetuista muutoksista
johtuva, korvausten maksamistapaan liittyvä
teknisluonteinen tarkistus.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan vuoden 2002 alusta.

—————

PERUSTELUT

1. Nykyt i la ja ehdotetut muutok-
set

Erikoissairaanhoitolain (1062/1989)
47 a §:n 3 momentin mukaan sairaanhoitopii-
riä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle
tai kuntayhtymälle suoritetaan valtion varois-
ta laskennallisin perustein korvausta lääkärin
perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta an-
netun asetuksen (1435/1993) 4 §:ssä tarkoite-
tusta koulutuksesta sekä terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun asetuksen
(564/1994) 6 §:ssä tarkoitetusta laillistetun
hammaslääkärin käytännön palvelusta johtu-
viin kustannuksiin. Korvaus perustuu koulu-
tuksessa olevien ja koulutuskuukausien mää-
rään.

Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulu-
tuksesta annetun asetuksen 2 §:n mukaan sa-

notun asetuksen mukaiseen koulutukseen
voidaan ottaa henkilö, joka on Suomen tai
Euroopan talousalueen muun valtion (ETA-
valtion) kansalainen ja suorittanut Suomessa
lääketieteen lisensiaatin tutkinnon tai ulko-
mailla vastaavan tutkinnon, joka kuuluu lää-
kärintoimen harjoittamisen vaatimuksiin.
Hammaslääkärin käytännön palvelua koske-
vat terveydenhuollon ammattihenkilöistä an-
netun asetuksen 6 §:n säännökset puolestaan
koskevat hammaslääkärin perustutkinnon
Suomessa suorittaneita henkilöitä sekä muu-
alla tutkintonsa suorittaneita Suomen tai
muun ETA-valtion kansalaisia. Lääkärin pe-
rusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta anne-
tun asetuksen ja terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetun asetuksen 6 §:n säännök-
set eivät siten koske lääkärin tai hammaslää-
kärin perustutkinnon ulkomailla suorittaneita
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muiden kuin ETA-valtioiden kansalaisia.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi

myöntää ulkomailla lääkärin tai hammaslää-
kärin perustutkinnon suorittaneelle muun
kuin ETA-valtion kansalaiselle terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetun lain
(559/1994) 13 §:n perusteella ammatinhar-
joittamisluvan tai -oikeuden. Luvan tai oi-
keuden saamiseksi vaaditaan terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annetun asetuksen
14 §:n mukaan, että henkilö on suorittanut
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
mahdollisesti määräämät palvelun, lisäopin-
not ja ammattitaidon selvittämiseksi kuulus-
telun siten, että hänen pätevyytensä vastaa
Suomessa suoritettua vastaavaa koulutusta, ja
että hän on osoittanut omaavansa riittävän
kielitaidon. Edellä mainittuna palveluna edel-
lytetään käytännössä yleensä kuuden kuu-
kauden, joissakin tapauksissa pidempääkin,
palvelua sairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä an-
netun lain 13 §:ssä tarkoitettu ammatinhar-
joittamislupa tai -oikeus oikeuttaa edellä tar-
koitetun henkilön toimimaan terveydenhuol-
lon ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä asi-
anomaista ammattia itsenäisesti harjoitta-
maan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön
johdon ja valvonnan alaisena. Saadakseen
oikeuden toimia itsenäisesti lääkärin perus-
tutkinnon ulkomailla suorittaneen muun kuin
ETA-valtion kansalaisen on suoritettava vas-
taavan kaltainen kaksi vuotta kestävä koulu-
tus, kuin mitä lääkärin perusterveydenhuol-
lon lisäkoulutuksesta annetussa asetuksessa
tarkoitetaan. Hammaslääkärin perustutkinnon
ulkomailla suorittaneelta muun kuin ETA-
valtion kansalaiselta puolestaan edellytetään
ennen itsenäisen ammatinharjoittamisoikeu-
den saamista terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä annetun asetuksen 6 §:ssä tarkoitet-
tua laillistetun hammaslääkärin käytännön
palvelua vastaavan, kuusi kuukautta kestävän
palvelun suorittamista.

Käytännössä on osoittautunut, että edellä
tarkoitettujen ulkomaalaisten lääkäreiden ja
hammaslääkäreiden on vaikea päästä erityi-
sesti ammatinharjoittamisluvan tai -oikeuden
saamiseksi tarvittavaan kuuden kuukauden
harjoitteluun sairaaloihin ja terveyskeskuk-
siin. Harjoitteluun pääsemisen helpottami-
seksi erikoissairaanhoitolain 47 a §:n 3 mo-

menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että
sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpi-
täville kunnille ja kuntayhtymille voitaisiin
suorittaa korvausta mainitusta, terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetun asetuk-
sen 14 §:ään perustuvasta palvelusta aiheutu-
vista kustannuksista. Korvausta ei kuitenkaan
suoritettaisi siltä osin kuin palvelu mahdolli-
sesti ylittää kuusi kuukautta.

Vastaavasti ehdotetaan, että sairaanhoito-
piiriä tai terveyskeskusta ylläpitäville kunnil-
le ja kuntayhtymille voitaisiin suorittaa kor-
vausta myös kustannuksista, jotka niille ai-
heutuvat terveydenhuollon ammattihenkilöis-
tä annetun lain 13 §:ssä tarkoitetun ammatin-
harjoittamisluvan tai -oikeuden saaneiden
henkilöiden lääkärin perusterveydenhuollon
lisäkoulutuksesta annetun asetuksen mukai-
seen koulutukseen rinnastettavasta koulutuk-
sesta ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun asetuksen 6 §:n mukaiseen palve-
luun rinnastettavasta palvelusta.

Korvausten suuruudesta säädettäisiin eri-
koissairaanhoitolain 47 b §:n 1 momentin no-
jalla annettavalla sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella. Vuonna 2001 on mainitun
lain 47 a §:n 3 momentissa tarkoitettu korva-
us 6 000 markkaa kuukaudessa kutakin kou-
lutuksessa olevaa kohden. Esitystä valmistel-
taessa on ollut tarkoituksena, että lääkärin
perusterveydenhuollon lisäkoulutukseen rin-
nastettavan koulutuksen ja hammaslääkärin
käytännön palveluun rinnastettavan palvelun
kustannuksiin suoritettava korvaus olisi vas-
taavan suuruinen kuin perusterveydenhuollon
lisäkoulutuksesta ja hammaslääkärin käytän-
nön palvelusta aiheutuviin kustannuksiin
suoritettava korvaus. Terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ään
perustuvan palvelun kustannuksiin suoritet-
tava korvaus olisi puolet tästä ottaen huomi-
oon, että viimeksi mainitusta palvelusta ai-
heutuvat palkkausmenot ovat olennaisesti
pienemmät kuin ensiksi mainituissa tapauk-
sissa.

Erikoissairaanhoitolain 47 b §:n 1 momen-
tin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö
määrää lääkäri- ja hammaslääkäritutkinnoista
suoritettavan korvauksen suuruuden sekä tie-
teellisten julkaisujen painoarvot ja yksikkö-
hinnat sekä antaa muut määräykset korvauk-
sen perusteista ja käytöstä. Momenttiin ehdo-
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tetaan tehtäväksi perustuslain 80 §:stä johtu-
va tekninen tarkistus siten, että edellä maini-
tuista seikoista todetaan säädettävän sosiaali-
ja terveysministeriön asetuksella.

Lain 47 b §:n 2 momentissa todetaan muun
muassa, että lääninhallitus maksaa korvauk-
sen lääkärin perusterveydenhuollon lisäkou-
lutuksesta ja laillistetun hammaslääkärin käy-
tännön palvelusta kunnalle tai kuntayhtymäl-
le puolivuosittain sen tekemän hakemuksen
perusteella. Säännöstä ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että siinä viitataan 47 a §:n 3
momentissa tarkoitettuihin korvauksiin, jol-
loin säännöksessä mainittu korvauksen mak-
sutapa koskisi myös esitykseen sisältyviä
korvauksia.

2. Esityksen vaikutukset

Valtion korvaus terveydenhuollon toimin-
tayksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulu-
tuksesta aiheutuviin kustannuksiin olisi
vuonna 2002 kokonaisuudessaan 74 170 000
euroa, josta 52 600 000 euroa suoritettaisiin
yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayh-
tymille lääkärin ja hammaslääkärin perus- ja
erikoistumiskoulutuksen kustannuksiin.
Muille terveydenhuollon toimintayksiköille
lääkärin erikoistumiskoulutuksen kustannuk-
siin suoritettavan korvauksen kokonaismää-
räksi arvioidaan noin 11 200 000 euroa ja
hammaslääkärin erikoistumiskoulutuksen
kustannuksiin suoritettavan korvauksen mää-
räksi noin 610 000 euroa. Vastaavasti muille
terveydenhuollon toimintayksiköille lääkärin
perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ai-
heutuviin kustannuksiin suoritettavan korva-
uksen kokonaismääräksi arvioidaan noin
9 400 000 euroa ja hammaslääkärin käytän-
nön palvelun kustannuksiin suoritettavan
korvauksen määräksi noin 360 000 euroa.

Ulkomailla lääkärin tai hammaslääkärin
perustutkinnon suorittaneita muiden kuin
ETA-valtioiden kansalaisia, joilla ei vielä ole
terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-
tun lain 13 §:ssä tarkoitettua ammatinharjoit-
tamislupaa tai -oikeutta, arvioidaan olevan
noin 200. Osa heistä on kuitenkin jo suoritta-
nut terveydenhuollon ammattihenkilöistä an-
netun asetuksen 14 §:ään perustuvan palve-
lun. Lähtien siitä arviosta, että palvelua
vuonna 2002 suorittaa 75 henkilöä ja että

palvelusta suoritetaan korvauksena sairaalaa
tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai
kuntayhtymälle 505 euroa kuukaudessa, kus-
tannusten korvauksena maksettaisiin 227 250
euroa vuonna 2002.

Lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, joilla on
terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-
tun lain 13 §:ssä tarkoitettu ammatinharjoit-
tamislupa tai -oikeus, on runsaat 80. Lähtien
arviosta, että lääkärin perusterveydenhuollon
lisäkoulutukseen rinnastettavaa koulutusta ja
hammaslääkärin käytännön palveluun rinnas-
tettavaa palvelua vuonna 2002 suorittaa 40
henkilöä ja että palvelusta suoritetaan korva-
uksena sairaalaa tai terveyskeskusta ylläpitä-
välle kunnalle tai kuntayhtymälle 1 010 eu-
roa kuukaudessa, kustannusten korvauksena
maksettaisiin 484 800 euroa vuonna 2002.

Ottaen huomioon, että vuosina 1993 –
1997 lääketieteen lisensiaatin tutkintoa opis-
kelemaan otettiin 140 opiskelijaa vähemmän
kuin tätä edeltäneinä vuosina ja että näin ol-
len perusterveydenhuollon lisäkoulutukseen
hakeutuvien lääketieteen lisensiaatin tutkin-
non suorittaneiden henkilöiden määrä on
vuoteen 2004 saakka vastaavasti aikaisempia
vuosia vähäisempi, ehdotetut muutokset voi-
daan toteuttaa tarkoitusta varten varatun
määrärahan rajoissa. Muutosten ei myöskään
arvioida vaikuttavan erikoissairaanhoitolain
47 ja 47 a §:n säännöksiin perustuvien mui-
den korvausten suuruuteen.

Ehdotetuilla erikoissairaanhoitolain
47 a §:n 3 momentin muutoksilla helpote-
taan ulkomailla lääkärin tai hammaslääkärin
perustutkinnon suorittaneiden muiden kuin
ETA-valtioiden kansalaisten mahdollisuuksia
päästä heiltä edellytettyyn harjoitteluun sai-
raaloihin ja terveyskeskuksiin ja sitä kautta
työmarkkinoille. Muutokset auttavat siten
osaltaan helpottamaan lähivuosina lisäänty-
vää lääkärivajetta.

3. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja
terveysministeriössä. Esityksestä on pyydetty
lausunto opetusministeriöltä, valtiovarainmi-
nisteriöltä, terveydenhuollon oikeusturvakes-
kukselta ja Suomen Kuntaliitolta. Lausun-
nossa esitetyt muutosehdotukset on otettu
mahdollisuuksien mukaan huomioon.
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4. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2002.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:

Lakiehdotus

Laki

erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 a §:n

3 momentti ja 47 b §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat laissa 1115/1999, seuraavasti:

47 a §

— — — — — — — — — — — — — —
Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta yllä-

pitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle suorite-
taan valtion varoista laskennallisin perustein
korvausta terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä
tarkoitetusta palvelusta, lääkärin peruster-
veydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun
asetuksen (1435/1993) 4 §:ssä tarkoitetusta
koulutuksesta ja siihen rinnastettavasta kou-
lutuksesta sekä terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetun asetuksen 6 §:ssä tarkoi-
tetusta laillistetun hammaslääkärin käytän-
nön palvelusta ja siihen rinnastettavasta pal-
velusta johtuviin kustannuksiin. Korvaus pe-
rustuu koulutuksessa olevien ja koulutuskuu-
kausien määrään. Korvausta ei kuitenkaan
suoriteta terveydenhuollon ammattihenkilöis-
tä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitetusta
palvelusta siltä osin kuin se ylittää kuusi
kuukautta.

47 b §
Lääkäri- ja hammaslääkäritutkinnoista suo-

ritettavan korvauksen suuruudesta, tieteellis-
ten julkaisujen painoarvoista ja yksikköhin-
noista sekä korvauksen muista perusteista ja
sen käytöstä säädetään sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksella.

Lääninhallitus maksaa 47 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetun korvauksen yliopistollis-
ta sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle sekä
47 §:n 3 momentissa tarkoitetun korvauksen
asianomaista terveydenhuollon toimintayk-
sikköä ylläpitävälle kunnalle, kuntayhtymäl-
le, valtion mielisairaalalle ja muulle palvelu-
jen tuottajalle. Edellä 47 a §:n 2 momentissa
tarkoitetulle palvelujen tuottajalle lääninhal-
litus maksaa korvauksen lääkärin ja hammas-
lääkärin erikoistumiskoulutuksesta puolivuo-
sittain kunnan, kuntayhtymän, valtion mieli-
sairaalan ja muun palvelujen tuottajan teke-
män, yliopiston hyväksymään koulutusoh-
jelmaan perustuvan hakemuksen perusteella.
Lääninhallitus maksaa 47 a §:n 3 momentissa
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tarkoitetun korvauksen puolivuosittain kun-
nalle tai kuntayhtymälle sen tekemän hake-
muksen perusteella.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2002.

—————

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara
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Liite
Rinnakkaisteksti

Laki

erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 a §:n

3 momentti ja 47 b §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat laissa 1115/1999, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

47 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta yl-
läpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle suo-
ritetaan valtion varoista laskennallisin pe-
rustein korvausta lääkärin perusterveyden-
huollon lisäkoulutuksesta annetun asetuk-
sen (1435/1993) 4 §:ssä tarkoitetusta koulu-
tuksesta sekä terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 6
§:ssä tarkoitetusta laillistetun hammaslääkä-
rin käytännön palvelusta johtuviin kustan-
nuksiin. Korvaus perustuu koulutuksessa
olevien ja koulutuskuukausien määrään.

— — — — — — — — — — — — — —
Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta yl-

läpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle suo-
ritetaan valtion varoista laskennallisin pe-
rustein korvausta terveydenhuollon ammat-
tihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994)
14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta, lääkärin
perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta
annetun asetuksen (1435/1993) 4 §:ssä tar-
koitetusta koulutuksesta ja siihen rinnastet-
tavasta koulutuksesta sekä terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annetun asetuksen
6 §:ssä tarkoitetusta laillistetun hammas-
lääkärin käytännön palvelusta ja siihen rin-
nastettavasta palvelusta johtuviin kustan-
nuksiin. Korvaus perustuu koulutuksessa
olevien ja koulutuskuukausien määrään.
Korvausta ei kuitenkaan suoriteta tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä annetun
asetuksen 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta
siltä osin kuin se ylittää kuusi kuukautta.

47 b §
Sosiaali- ja terveysministeriö määrää lää-

käri- ja hammaslääkäritutkinnoista suoritet-
tavan korvauksen suuruuden sekä tieteellis-
ten julkaisujen painoarvot ja yksikköhinnat
sekä antaa muut määräykset korvauksen pe-
rusteista ja käytöstä.

Lääninhallitus maksaa 47 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetun korvauksen yliopistol-
lista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle
sekä 47 §:n 3 momentissa tarkoitetun kor-
vauksen asianomaista terveydenhuollon
toimintayksikköä ylläpitävälle kunnalle,
kuntayhtymälle, valtion mielisairaalalle ja
muulle palvelujen tuottajalle. Edellä

47 b §
Lääkäri- ja hammaslääkäritutkinnoista

suoritettavan korvauksen suuruudesta, tie-
teellisten julkaisujen painoarvoista ja yk-
sikköhinnoista sekä korvauksen muista pe-
rusteista ja sen käytöstä säädetään sosiaali-
ja terveysministeriön asetuksella.

Lääninhallitus maksaa 47 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetun korvauksen yliopistol-
lista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle
sekä 47 §:n 3 momentissa tarkoitetun kor-
vauksen asianomaista terveydenhuollon
toimintayksikköä ylläpitävälle kunnalle,
kuntayhtymälle, valtion mielisairaalalle ja
muulle palvelujen tuottajalle. Edellä
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47 a §:n 2 momentissa tarkoitetulle palvelu-
jen tuottajalle lääninhallitus maksaa korva-
uksen lääkärin ja hammaslääkärin erikois-
tumiskoulutuksesta puolivuosittain kun-
nan, kuntayhtymän, valtion mielisairaa-
lan ja muun palvelujen tuottajan tekemän,
yliopiston hyväksymään koulutusohjelmaan
perustuvan hakemuksen perusteella. Lää-
ninhallitus maksaa korvauksen lääkärin pe-
rusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja
laillistetun hammaslääkärin käytännön pal-
velusta puolivuosittain kunnalle tai kun-
tayhtymälle sen tekemän hakemuksen pe-
rusteella.
— — — — — — — — — — — — — —

47 a §:n 2 momentissa tarkoitetulle palvelu-
jen tuottajalle lääninhallitus maksaa korva-
uksen lääkärin ja hammaslääkärin erikois-
tumiskoulutuksesta puolivuosittain kunnan,
kuntayhtymän, valtion mielisairaalan ja
muun palvelujen tuottajan tekemän, yliopis-
ton hyväksymään koulutusohjelmaan perus-
tuvan hakemuksen perusteella. Lääninhalli-
tus maksaa 47 a §:n 3 momentissa tarkoite-
tun korvauksen puolivuosittain kunnalle tai
kuntayhtymälle sen tekemän hakemuksen
perusteella.

— — — — — — — — — — — — — —
———

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2002.

———


