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OHJEET YLIOPISTOSAIRAALAN ULKOPUOLISTEN KOULUTUSOIKEUKSIEN MYÖNTÄMISEEN 
 
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta säätelevän STM:n asetuksen mukaan osa 
erikoistumiskoulutuksesta tulee suorittaa yliopistosairaalan ulkopuolisessa koulutuspaikassa. 
Lääketieteellinen tiedekunta voi hyväksyä kriteerit täyttäviä yliopistosairaalan ulkopuolisia sairaaloita, 
terveyskeskuksia ja muita terveydenhuollon yksiköitä koulutuspaikoiksi, jotta voidaan taata riittävien tietojen 
ja taitojen kertyminen erikoistumiskoulutuksen aikana. 
 
ULKOPUOLISTEN KOULUTUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ 
 
Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien alueellinen ja valtakunnallinen tarve tulee ottaa huomioon 
erikoisaloittain päätettäessä ulkopuolisten koulutuspaikkojen määristä. Koulutuspaikkojen määrä tulisi 
mitoittaa niin, että jonoja koulutukseen yliopistosairaaloissa ei pääse syntymään. 
 
KOULUTUSPAIKKASOPIMUKSET 
 
Koulutusoikeuksia hakevan yksikön tulee ottaa yhteyttä erikoisalan vastuuhenkilöön Turun yliopistossa 
(yhteystiedot opinto-oppaassa) ja sopia koulutuspaikkasopimuksesta ja sen sisällöstä. Sopimuksesta tulee 
käydä ilmi hyväksyttävä koulutusaika, virkamäärä sekä valmiudet, jotka koulutettavien tulee saavuttaa 
palvelun aikana. Kaikille erikoistuville tulee nimetä henkilökohtainen kouluttaja. Erikoistuvan edistymisen 
arviointiin tulee käyttää muodollista seurantajärjestelmää (esim. lokikirja ja säännöllinen arviointi). Jos 
koulutuspaikan toiminnassa tapahtuu oleellisia muutoksia, harkitaan koulutusoikeuksia uudelleen. 
Ulkopuolisen koulutuspaikan hyväksymisestä päättää tiedekunta erikoisalan vastuuhenkilön esityksestä. 
Koulutuspaikaksi hyväksytyn sairaalan tai terveyskeskuksen tulee osallistua yliopiston järjestämään 
evaluaatioon (kustannukset evorahoista tai valtion maksamista erikoislääkärikoulutuksen korvauksista). 
Koulutuspaikkasopimukset laaditaan toistaiseksi voimassa oleviksi. Sopimus voidaan irtisanoa, mikäli 
koulutuspaikan tilanteessa tarjota koulutusta tapahtuu oleellisia muutoksia. Koulutuspaikkasopimukset 
uusitaan määräajoin. 
Mikäli koulutusohjelmalle ja erikoistujalle asetetut oppimistavoitteet on mahdollista saavuttaa 
koulutuspaikassa, voi koulutusohjelman vastuuhenkilö harkintansa mukaan hyväksyä palvelua enemmän 
kuin koulutuspaikkasopimuksessa määritetyn ajan. 
 
KOULUTUSPAIKAN HYVÄKSYMISEN KRITEERIT 
 
Kaikille erikoistuville tulee nimetä henkilökohtainen kouluttaja ja kouluttajan 

• tulee olla alan erikoislääkäri / erikoishammaslääkäri 
• tulisi olla ensisijaisesti alan dosentti 
• hänellä tulisi olla pedagogista koulutusta 

 
Vaatimukset koulutuspaikan resursseista: 

• tautikirjon tulee olla riittävän monipuolinen ja yliopistosairaalan opetusta täydentävä 
• yksikön tulee päivystää niillä aloilla, joilla päivystys on olennaista ja takapäivystyksen tulee olla 

kunnossa 
• yksikössä tulee olla sopiva alan kirjasto, jossa on erikoisalan tenttivaatimuksissa vaadittavat kirjat ja 

lehdet sekä elektroniset tiedonsaantijärjestelmät 
• toimipaikkakoulutusta (mm. säännöllinen meeting-toiminta) edellytetään 2–5 tuntia viikossa, 

lukukausien aikana toimipaikkakoulutuksen lisäksi tulee järjestää muuta, erikoistuvien lääkäreiden 
tarpeista lähtevää koulutusta, joka määritellään koulutussopimuksessa. Erikoistuvien lääkäreiden 
tulee myös voida osallistua (evo-rahan tai aluehallintovirastojen kautta työantajille maksettavan 
tuen turvin) toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen. 
 

HUOM! Silloin kun ei ole tarkoituksenmukaista tehdä pysyvää koulutuspaikkasopimusta, voidaan tarpeen 
mukaan laatia yhtä erikoistuvaa lääkäriä koskeva henkilökohtainen koulutussopimus. Tähän tarkoitukseen 
on olemassa erillinen sopimuspohja. 
Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoisaloilla on omat sopimusmallit, jotka noudattavat pääosin em. 
kriteerejä. 


