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Laki
terveydenhuoltolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 59 §, 63 §:n 1 momentti ja 64 §:n 1 mo-

mentti sekä 
lisätään lakiin uusi 59 a § seuraavasti:

59 §

Valtion korvaus koulutuksesta yliopistolliselle sairaalalle

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, jossa on yliopistollinen sairaala, korvataan valtion
varoista kustannuksia, jotka aiheutuvat lääkärien ja hammaslääkärien perus- ja erikoistu-
miskoulutuksesta. Peruskoulutuksen korvaus lasketaan lääkäri- ja hammaslääkärikoulu-
tuksen aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärän ja suoritettujen tutkintojen lukumäärän
keskiarvon perusteella. Erikoistumiskoulutuksen korvaus perustuu suoritettujen koulutus-
ten lukumäärään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen.

Suoritettujen koulutusten lukumäärään perustuvaa koulutuskorvausta ei kuitenkaan
suoriteta terveydenhuollon erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta eikä lii-
kuntalääketieteen, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkärin koulutuksesta.
Jos tällaista koulutusta annetaan yliopistollisessa sairaalassa, sitä ylläpitävälle kuntayhty-
mälle suoritetaan valtion varoista korvausta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin to-
teutuneiden koulutuskuukausien määrän perusteella.

Kukin lääkäri- tai hammaslääkärikoulutusta antava yliopisto ilmoittaa kalenterivuosit-
tain sosiaali- ja terveysministeriölle suoritettujen lääkäri- ja hammaslääkäritutkintojen
sekä suoritettujen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusten määrän.

59 a §

Koulutuskorvaus yliopistolle

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta järjestävälle yliopistolle korvataan
valtion varoista koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Erikoislääkäri- ja erikoishammas-
lääkärikoulutuksen korvaus perustuu koulutuksen suorittaneiden lääkärien ja hammaslää-
kärien lukumäärään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen.

63 §

Koulutuskorvauksen ja tutkimusrahoituksen maksaminen

Aluehallintovirasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto maksavat valtion koulutuskorvauk-
sen. Tutkintojen ja opinnot aloittaneiden opiskelijoiden määrään perustuva koulutuskor-
vaus maksetaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, jossa on yliopistollinen sairaala, sekä
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erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta järjestävälle yliopistolle ilman eri ha-
kemusta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

64 §

Tietojenantovelvollisuus

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, jossa on yliopistollinen sairaala, sekä erikoislääkäri-
ja erikoishammaslääkärikoulutusta järjestävän yliopiston on annettava sosiaali- ja terveys-
ministeriölle vuosittain seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä selvitys siitä, mi-
ten se on käyttänyt saamansa koulutuskorvauksen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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