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Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (1994/564) 3 e §:n mukaan lääketieteen 
opiskelija ei voi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävässä, mikäli opintojen alkamisesta on kulunut yli 
kymmenen vuotta. Suomen Medisiinariliiton näkemyksen mukaan lääketieteen opiskelijat ja 
lääketieteelliset tiedekunnat ovat tulkinneet asetusta siten, että kymmenen vuoden ajanjakso lasketaan 
alkavaksi lääketieteen opintojen aloituspäivästä, vaikka tutkintoon sisällytettäisiin tätä aikaisemmin 
suoritettuja opintoja. Valvira ei ole aiemmin toiminnallaan antanut aihetta kyseenalaistaa tätä tulkintaa.  
 
Suomen Medisiinariliiton tietoon on nyt tullut muutamia tapauksia, jossa oikeus toimia lääkärin 
tehtävässä on kuitenkin evätty asetuksen (1994/564) 3 e §:ään vedoten tilanteissa, joissa lääketieteen 
opinnot ovat edenneet tavoiteaikataulussa, mutta tutkintoon on sisällytetty yli kymmenen vuotta vanhoja 
opintoja. Valvira on hylännyt myös oikaisupyynnön, joissa aikarajan ylittymisen on selvennetty johtuvan 
tutkintoon hyväksiluetuista opinnoista. Suomen Medisiinariliiton näkemyksen mukaan tämä osoittaa 
Valviran muuttaneen olennaisesti tulkintaansa asetuksesta; nyt opinnot katsotaan alkaneeksi sen 
lukukauden alusta, jolloin mahdollinen hyväksiluettu opintokokonaisuus on suoritettu. Muuttunut tulkinta 
on aiheuttanut tilanteen, jossa aikaisemmista korkeakouluopinnoista opintoja hyväksilukeneet 4. tai 5. 
vuosikurssin lääketieteen opiskelijat eivät aiemmasta poiketen voi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävässä, 
mikäli hyväksiluettujen opintojen suorituksesta tulee kuluneeksi yli kymmenen vuotta. Muuttunut tulkinta 
saattaa lisäksi estää näiden opiskelijoiden asetuksen 3 e § 2 momentin mukaisen oikeuden toimia lääkärin 
tehtävässä tutkinnon valmistumisen ja Valviran myöntämän laillistamispäätöksen välisenä aikana 30 
päivän ajan. Opiskelijoiden ei ole ollut mahdollista ennakoida tulkinnan muutoksesta aiheutuneita 
ongelmia, sillä Valviralla ei ole ohjetta hyväksiluettuja opintoja koskien eikä muuttuneesta tulkinnasta ole 
julkaistu tiedotetta. 
 
Valviran muuttunut tulkinta ei palvele asetuksen tavoitetta ja asettaa opiskelijat keskenään 
eriarvoiseen asemaan. 
 
Asetukseen vuonna 2002 lisätyn kymmenen vuoden aikarajan tarkoituksena on parantaa 
potilasturvallisuutta. Mikäli varsinainen tutkinto venyy yli kymmenen vuoden mittaiseksi, ei vanhojen 
opintojen ajatella enää vastaavan nykyhetken opetusta. Tutkintoon voi hyväksilukea aiemmin suoritettuja 
opintoja kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että tiedekunta on todennut hyväksiluettavien opintojen 
sisällöt ajantasaisiksi. Näitä aikarajan ylittäviä hyväksiluettuja opintoja ei pidetä esteenä opintojen 
etenemiselle, eikä niitä voida pitää myöskään vaarana potilasturvallisuudelle. 
 



 

 

 
Suomen Medisiinariliiton näkemyksen mukaan aikarajan tarkoituksena on myös rajoittaa opiskelijoiden 
pitkäaikaista työskentelyä lääkärin tehtävässä tutkinnon valmistumisen kustannuksella ja on tässäkin 
merkityksessä tarkoituksenmukainen. Asetuksen muuttunut tulkinta rajoittaa kuitenkin tarpeettomasti 
opinnoissaan tavoiteaikataulussa edenneiden opiskelijoiden mahdollisuuksia toimia tilapäisesti lääkärin 
tehtävässä. 
 
Valviran päätös oikeudesta toimia tilapäisesti lääkärin tehtävässä perustuu opintorekisteriin kirjattuihin 
päivämääriin. Lääketieteellisten tiedekuntien välillä ja niiden sisällä on kuitenkin merkittäviä eroja 
hyväksiluettavien opintojen kirjauskäytännöissä. Opintorekisteriin kirjattu päivämäärä voi olla 
esimerkiksi hyväksiluetun kurssin suorituspäivämäärä, aikaisempien korkeakouluopintojen 
aloituspäivämäärä tai hyväksiluennan päivämäärä. Muuttunut tulkinta johtaa väistämättä tilanteeseen, 
jossa opiskelijoita kohdellaan eriarvoisesti riippuen heidän tiedekuntansa kirjauskäytännöistä.  
 
Lääkärin tehtävässä toimiminen opiskelujen aikana on erittäin olennainen osa ammatillista kehittymistä ja 
lääkäriksi kasvamista. Tämän mahdollisuuden perusteeton rajoittaminen eriarvoistaa lääketieteen 
opiskelijoita. Ulkomailla lääketiedettä opiskeleville suomalaisille lääkärin tehtävässä toimiminen on 
lisäksi tärkeä osa suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään integroitumista.  
 
Suomen Medisiinariliitto pyytää kohteliaimmin Valviraa huomioimaan, että tulkinnan muutos aiheuttaa 
tarpeettomia työoikeuksien menetyksiä opinnoissaan tavoiteaikataulussa edenneille opiskelijoille sekä 
asettaa opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan. 
 
Näkemyksemme mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (1994/564) 3 e §:ää 
tulisi tulkita niin, että kymmenen vuoden aikaraja lasketaan lääketieteen opintojen alkamisesta. 
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Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 
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Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 
Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry 
Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura TLK ry 
Oulun Lääketieteellinen Kilta ry 
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Kuopion lääketieteen opiskelijat KuoLO ry 
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Tarton Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry 
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Medisiinariseura Chiasma ry 
PuLSe, Puolassa lääketiedettä opiskelevat suomalaiset ry 
 


