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Valtioneuvoston asetus

420/2012

erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvon päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain (558/2009) 7 §:n 3 momentin
nojalla, sellaisena kuin se on laissa 954/2011:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa
(558/2009) tarkoitetuissa yliopistoissa suori-
tettavista erikoislääkärin ja erikoishammas-
lääkärin tutkinnoista, jotka ovat yliopistojen
ammatillisia jatkotutkintoja.

2 §

Koulutusvastuu

Erikoislääkärin tutkinnon ja erikoisham-
maslääkärin tutkinnon voi suorittaa Helsingin
yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Oulun
yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Tu-
run yliopistossa.

3 §

Yhteistyöelimet

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri-
koulutusta koskevissa kysymyksissä valta-
kunnallisena yhteistyöelimenä toimii tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
(559/1994) 41 §:ssä tarkoitettu neuvottelu-
kunta tai sen jaosto.

Kunkin erikoislääkäri- tai erikoishammas-
lääkärikoulutusta antavan yliopiston yhtey-
dessä on lisäksi alueellista yhteistyötä varten

erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikou-
lutuksen alueellinen neuvottelukunta. Neu-
vottelukunnassa on yliopiston, erityisvastuu-
alueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien
sekä perusterveydenhuollon ja suun tervey-
denhuollon toimintayksiköiden nimeämiä jä-
seniä.

4 §

Koulutukseen ottaminen

Erikoislääkärin tutkintoa suorittamaan voi-
daan ottaa henkilö, joka on saanut oikeuden
tai luvan harjoittaa Suomessa lääkärin am-
mattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Erikoishammaslääkärin tutkintoa suoritta-
maan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut
oikeuden tai luvan harjoittaa Suomessa ham-
maslääkärin ammattia laillistettuna ammatti-
henkilönä ja joka on työskennellyt päätoimi-
sesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä
vähintään kaksi vuotta.

5 §

Erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin
tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteet

Erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin
tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena
on perehdyttää lääkäri tai hammaslääkäri eri-
koisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhan-



kintaan ja antaa hänelle valmiudet alansa eri-
koislääkärin tai erikoishammaslääkärin tehtä-
viin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikois-
alansa kehittämiseen sekä toimimiseen eri-
koislääkärinä tai erikoishammaslääkärinä so-
siaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmässä. Koulutuksen tulee an-
taa erikoislääkärille ja erikoishammaslääkä-
rille valmiudet hallita vaativia diagnostisia
menetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa eri-
koisalansa vaativa sairauksien ennaltaehkäisy
ja hoito yksilö- ja väestötasolla. Koulutuksen
tavoitteena on lisäksi, että lääkäri tai ham-
maslääkäri perehtyy terveydenhuollon suun-
nitteluun, hallintoon, johtamiseen ja moniam-
matilliseen yhteistyöhön.

6 §

Erikoislääkärin tutkintoon johtavan
koulutuksen järjestäminen

Erikoislääkärin tutkintoon johtava koulu-
tus järjestetään koulutusohjelmana, jonka pi-
tuus täysipäiväisenä ohjattuna opiskeluna
joko viisi tai kuusi vuotta.

Koulutusohjelmat, joiden pituus on viisi
vuotta, ovat:

1) foniatria;
2) fysiatria;
3) geriatria;
4) kliininen kemia;
5) kliininen mikrobiologia;
6) kliininen neurofysiologia;
7) korva-, nenä- ja kurkkutaudit;
8) liikuntalääketiede;
9) oikeuslääketiede;
10) patologia;
11) perinnöllisyyslääketiede;
12) silmätaudit;
13) syöpätaudit;
14) terveydenhuolto.
Koulutusohjelmat, joiden pituus on kuusi

vuotta, ovat:
1) akuuttilääketiede;
2) anestesiologia ja tehohoito;
3) endokrinologia;
4) gastroenterologia;
5) gastroenterologinen kirurgia;
6) ihotaudit ja allergologia;
7) infektiosairaudet;
8) kardiologia;

9) keuhkosairaudet ja allergologia;
10) kliininen farmakologia ja lääkehoito;
11) kliininen fysiologia ja isotooppilääke-

tiede;
12) kliininen hematologia;
13) käsikirurgia;
14) lastenkirurgia;
15) lastenneurologia;
16) lastenpsykiatria;
17) lastentaudit;
18) naistentaudit ja synnytykset;
19) nefrologia;
20) neurokirurgia;
21) neurologia;
22) nuorisopsykiatria;
23) oikeuspsykiatria;
24) ortopedia ja traumatologia;
25) plastiikkakirurgia;
26) psykiatria;
27) radiologia;
28) reumatologia;
29) sisätaudit;
30) suu- ja leukakirurgia;
31) sydän- ja rintaelinkirurgia;
32) työterveyshuolto;
33) urologia;
34) verisuonikirurgia;
35) yleiskirurgia;
36) yleislääketiede.
Erikoislääkärin tutkintoon johtavan kahden

tai useamman koulutusohjelman opintojen
yhteisistä osuuksista voidaan muodostaa yh-
teinen koulutusrunko, kun se on perusteltua
yhteisen aineksen laajuuden ja erikoislääkä-
rin tehtävissä tarvittavien valmiuksien
vuoksi.

7 §

Erikoishammaslääkärin tutkintoon johtavan
koulutuksen järjestäminen

Erikoishammaslääkärin tutkintoon johtava
koulutus järjestetään koulutusohjelmana,
jonka pituus täysipäiväisenä ohjattuna opis-
keluna on joko kolme tai kuusi vuotta.

Koulutusohjelmat, joiden pituus on kolme
vuotta, ovat:

1) hammaslääketieteellinen diagnostiikka;
2) hampaiston oikomishoito;
3) kliininen hammashoito;
4) terveydenhuolto.
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Suu- ja leukakirurgian koulutusohjelman
pituus on kuusi vuotta.

8 §

Erikoislääkärin tutkinnon suorittaminen

Erikoislääkärin tutkinnon suorittamiseksi
lääkärin tulee:

1) suorittaa hyväksytysti 6 §:n 2 momentin
mukaisessa koulutusohjelmassa vaadittu vii-
den vuoden käytännön koulutus tai 6 §:n 3
momentin mukaisessa koulutusohjelmassa
vaadittu kuuden vuoden käytännön koulutus
kouluttajan ohjaamana yliopiston hyväksy-
mässä erikoisalan koulutukseen tarkoitetussa
virassa, toimessa tai tehtävässä sekä osallis-
tua tänä aikana yliopiston hyväksymällä ta-
valla säännölliseen toimipaikkakoulutukseen;

2) suorittaa yliopiston hyväksymä teoria-
koulutus;

3) osallistua oman oppimisen ja koulutuk-
sen toimivuuden kehittämiseen ja arviointiin;

4) suorittaa yliopistojen yhteistyönä järjes-
tettävä valtakunnallinen erikoisalakohtainen
kuulustelu.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tusta koulutusajasta vähintään puolet tulee
suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuo-
lella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuu-
kautta terveyskeskuksessa.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei terveys-
keskuksessa suoritettavaa koulutusaikaa lu-
kuun ottamatta koske seuraavia koulutusoh-
jelmia:

1) foniatria;
2) kliininen fysiologia ja isotooppilääke-

tiede;
3) kliininen kemia;
4) kliininen mikrobiologia;
5) kliininen neurofysiologia;
6) neurokirurgia;
7) oikeuslääketiede;
8) perinnöllisyyslääketiede;
9) suu- ja leukakirurgia;
10) syöpätaudit.
Yliopisto voi myöntää erikoisalakohtaisesti

luvan poiketa 2 momentissa säädetystä yli-
opistollisen sairaalan ulkopuolella suoritetta-
van koulutuksen kestoa koskevasta vaatimuk-
sesta, jos keskussairaalat tai muut sairaalat
eivät voi osoittaa koulutuspaikkaa kohtuulli-

sen ajan kuluessa. Ennen luvan myöntämistä
yliopiston on pyydettävä asiasta lausunto
3 §:ssä tarkoitetulta erikoislääkäri- ja erikois-
hammaslääkärikoulutuksen alueelliselta neu-
vottelukunnalta. Lupa voidaan myöntää enin-
tään kolmen vuoden ajaksi.

9 §

Erikoishammaslääkärin tutkinnon
suorittaminen

Erikoishammaslääkärin tutkinnon suoritta-
miseksi hammaslääkärin tulee:

1) suorittaa hyväksytysti 7 §:n 2 momentin
mukaisessa koulutusohjelmassa vaadittu kol-
men vuoden käytännön koulutus tai 7 §:n 3
momentin mukaisessa koulutusohjelmassa
vaadittu kuuden vuoden käytännön koulutus
kouluttajan ohjaamana yliopiston hyväksy-
mässä erikoisalan koulutukseen tarkoitetussa
virassa, toimessa tai tehtävässä sekä osallis-
tua tänä aikana yliopiston hyväksymällä ta-
valla säännölliseen toimipaikkakoulutukseen;

2) suorittaa yliopiston hyväksymä teoria-
koulutus;

3) osallistua oman oppimisen ja koulutuk-
sen toimivuuden kehittämiseen ja arviointiin;

4) suorittaa yliopistojen yhteistyönä järjes-
tettävä valtakunnallinen erikoisalakohtainen
kuulustelu.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tusta koulutusajasta vähintään puolet tulee
suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuo-
lella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuu-
kautta terveyskeskuksessa.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei terveys-
keskuksessa suoritettavaa koulutusaikaa lu-
kuun ottamatta koske hammaslääketieteelli-
sen diagnostiikan eikä suu- ja leukakirurgian
koulutusohjelmaa.

Yliopisto voi myöntää erikoisalakohtaisesti
luvan poiketa 2 momentissa säädetystä yli-
opistollisen sairaalan ulkopuolella suoritetta-
van koulutuksen kestoa koskevasta vaatimuk-
sesta, jos keskussairaalat tai muut sairaalat
eivät voi osoittaa koulutuspaikkaa kohtuulli-
sen ajan kuluessa. Ennen luvan myöntämistä
yliopiston on pyydettävä asiasta lausunto
3 §:ssä tarkoitetulta erikoislääkäri- ja erikois-
hammaslääkärikoulutuksen alueelliselta neu-
vottelukunnalta. Lupa voidaan myöntää enin-
tään kolmen vuoden ajaksi.
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10 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan erikoislääkärin
tutkinnosta annettu asetus (678/1998) ja eri-
koishammaslääkärin tutkinnosta annettu val-
tioneuvoston asetus (316/2003).

Tämän asetuksen voimaan tullessa erikois-
lääkärin tutkintoa varten opiskelevaan voi-
daan hänen niin halutessaan soveltaa tämän
asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä vuoden 2022 loppuun ja erikois-
hammaslääkärin tutkintoa varten opiskele-
vaan vuoden 2020 loppuun. Yliopistot päättä-
vät järjestelyistä, joita tämän asetuksen mu-
kaiseen koulutukseen siirtymiseen liittyy.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2012

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Hallitussihteeri Laura Hansén
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