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Valtioneuvoston asetus
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 5 §, sellaisena
kuin se on asetuksessa 377/2011,
muutetaan 18 §:n 1 momentti sekä
lisätään asetukseen uusi 19 a ja 19 b § seuraavasti:
18 §
Neuvottelukunnan kokoonpano
Valtioneuvosto kutsuu terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain 41 §:ssä tarkoitettuun neuvottelukuntaan enintään 12 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Valtioneuvosto määrää jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenten tulee edustaa terveydenhuoltoja opetusviranomaisia, lääketieteellisiä ja
hammaslääketieteellisiä tiedekuntia ja yksiköitä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta vastaavia muita korkeakouluja ja oppilaitoksia.
— — — — — — — — — — — — —

Jäsenten tulee edustaa julkista ja yksityistä
palvelujärjestelmää, terveydenhuolto- ja opetusviranomaisia, kaikkia lääketieteen ja hammaslääketieteen ylimpiä korkeakoulututkintoja antavia yliopistoja, erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa olevia, alan
ammattijärjestöjä, Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirastoa sekä muita keskeisiä
sidosryhmiä.
Jos jaoston jäsen tai varajäsen eroaa tai
kuolee kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää edustajan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Jaostolla on pääsihteeri, jonka sosiaali- ja
terveysministeriö nimeää.

19 b §
19 a §
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaoston kokoonpano
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaostolla on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 18
muuta jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaoston tehtävät
Valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen koordinaatiojaoston tulee:
1) valmistella erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen valtakunnallinen strategia, joka sisältää arvion tarvittavista erikois-
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alakohtaisista koulutusmääristä sekä koulutuksen sisällöistä suhteessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tarpeisiin sekä avustaa yliopistoja ja sosiaali- ja terveysministeriötä
erikoistumiskoulutusta koskevissa arvioinneissa;
2) koota tiedot erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärimäärien kehittymisestä alueellisilta neuvottelukunnilta ja arvioida alueellisia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeita;
3) tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja
suosituksia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen sekä yleislääketieteen
erityiskoulutukseen liittyvistä kysymyksistä;
4) kerätä ja välittää tietoa erikoislääkäri-

koulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen kansainvälisestä kehityksestä;
5) tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle
esityksiä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 4 §:n 3
momentin ja 4 a §:n 4 momentin nojalla annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta.
Koordinaatiojaosto voi tarvittaessa asettaa
työryhmiä sekä kutsua pysyviä tai tilapäisiä
asiantuntijoita.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2015.
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