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L a g
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om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 4 och

41 §, av dem 4 § sådan den lyder i lag 312/2011, samt
fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

4 §

Rätt att utöva läkar-, tandläkar-,
specialistläkar- och specialisttandläkaryrket
på grundval av utbildning som genomgåtts

vid universitet

En person som vid ett universitet som av-
ses i universitetslagen (558/2009) har avlagt
medicine licentiatexamen eller odontologie
licentiatexamen beviljas av Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården på
ansökan rätt att utöva läkar- eller tandläkaryr-
ket som legitimerad yrkesutbildad person.

En person som slutfört specialistläkarut-
bildning eller specialisttandläkarutbildning
som avses i 4 a § beviljas av Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården på
ansökan rätt att utöva specialistläkar- eller
specialisttandläkaryrket som legitimerad yr-
kesutbildad person.

I fråga om särskild allmänläkarutbildning
som avses i Europeiska unionens bestämmel-
ser om erkännande föreskrivs genom förord-
ning av social- och hälsovårdsministeriet.

4 a §

Specialistläkarutbildning och
specialisttandläkarutbildning

Specialistläkarutbildning och specialist-
tandläkarutbildning är utbildning efter en i
4 § 1 mom. avsedd medicine licentiatexamen
eller odontologie licentiatexamen med syftet
att fördjupa läkarens eller tandläkarens kom-
petens och expertis inom en viss specialitet
samt att säkerställa expertisen inom speciali-
teterna i servicesystemet inom hälso- och
sjukvården.

Ett i universitetslagen avsett universitet
kan till specialistläkarutbildning anta en per-
son som i Finland har fått rätt att utöva
läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad per-
son och till specialisttandläkarutbildning anta
en person som i Finland har fått rätt att utöva
tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad
person och som har arbetat med kliniska upp-
gifter som tandläkare i minst två år.

Specialistläkarutbildningen ordnas som ett
utbildningsprogram med en minimilängd på
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fem år i form av handledda studier på heltid.
Specialisttandläkarutbildningen ordnas som
ett utbildningsprogram med en minimilängd
på tre år i form av handledda studier på
heltid.

Närmare bestämmelser om specialistläkar-
utbildningens och specialisttandläkarutbild-
ningens samt den särskilda allmänläkarut-
bildningens mål, studiernas uppbyggnad, ut-
bildningsprogram och övriga grunder för stu-
dierna samt vid vilka universitet specialistlä-
karutbildning och specialisttandläkarutbild-
ning anordnas utfärdas genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet. Förord-
ningen bereds i samarbete med den samord-
ningssektion som avses i 41 § 2 mom.

41 §

Delegation

Statsrådet tillsätter för tre år i sänder en
delegation som har till uppgift att avge utlå-

tanden och ta initiativ i ärenden som gäller
utbildningen för yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården, deras yrkesutöv-
ning och samarbetet mellan myndigheter.
Närmare bestämmelser om delegationens
sammansättning och uppgifter utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter
i anslutning till delegationen för tre år i sän-
der en självständig riksomfattande samord-
ningssektion för specialistläkarutbildningen
och specialisttandläkarutbildningen samt för
den särskilda allmänläkarutbildningen med
uppgift att bedöma de nationella behoven av
specialistläkarutbildning, specialisttandläkar-
utbildning och särskild allmänläkarutbildning
samt att ta initiativ till utvecklande av utbild-
ningen. Närmare bestämmelser om samord-
ningssektionens sammansättning och uppgif-
ter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Denna lag träder i kraft den 1 februari
2015.
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