
LÄÄKÄRIKOULUTUKSEN LAATU RATKAISEE  

Suomessa koulutetaan yliopistojen resursseihin nähden liikaa lääkäreitä ja resurssivaje 
haittaa jo oppimista. Opetustilat ovat riittämättömiä, opetuspotilaita ei ole tarpeeksi ja 
ryhmäkoot ovat niin suuria, ettei yksittäinen opiskelija saa riittävästi harjoitusta ja ohjausta. 
Suomen Medisiinariliitto on huolestunut heikentyneestä koulutuksen tasosta ja sen 
tulevaisuudesta. 

Käytännön taitojen harjoittelun puute ja puuttuvat opetusresurssit huolestuttavat 
opiskelijoita. Medisiinariliitto toteutti Lääkäriliiton kanssa opiskelijakyselyn, jonka perusteella 
potilaskontaktien ja toimenpiteiden määrä opiskeluaikana on riittämätön, eikä opetustiloja ole 
tarpeeksi. Sisäänottomäärää on lisätty lähes jatkuvasti vuodesta 2011 alkaen, mutta 
lisäykset eivät ole näkyneet koulutuksen rahoituksessa ja opetustilojen sekä opettajien 
riittävyydessä. Valmistumisen jälkeen terveyskeskuksiin siirtyvät nuoret lääkärit tarvitsevat 
enemmän vanhempien ja kokeneempien lääkäreiden tukea, kuin jo lähtökohtaisesti 
kuormitetuissa yksiköissä on mahdollista tarjota. Lopulta tilanteesta kärsii myös potilas.  

Opetuspotilaiden vähyys rajoittaa kliinisten taitojen oppimista. Nykyinen 
opiskelijamäärä on liian suuri suhteessa Suomen väestöpohjaan. Erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon opetuspotilaat eivät nykyisellään riitä kliinisten taitojen harjoitteluun. 
Suomessa lääketiedettä opiskelee yli 4500 opiskelijaa, kun esimerkiksi väestöltään 
samankokoisessa Norjassa lääketieteen opiskelijoita on vain 3200.  

Lääkärin työnkuvan järkevöittäminen on koulutusmäärien korottamista nopeampi ja 
edullisempi keino vaikuttaa perusterveydenhuollon resursointiin sekä erikoislääkäreiden 
saatavuuteen. Sihteerien, avustajien ja muiden tukipalveluiden saatavuutta tulee parantaa, 
jotta lääkärit voivat keskittyä koulutustaan vastaavaan työhön. Lääketieteen 
peruskoulutuksen lisääminen on kallis ja hidas tapa korjata terveydenhuollon ongelmia, eikä 
ratkaise nykyisiä haasteita vielä vuosiin. Koulutusmäärän lisäyksen vaikutus näkyisi 
perusterveydenhuollossa aikaisintaan 6 vuoden kuluttua ja erikoislääkäreiden työvoimassa 
aikaisintaan noin 15 vuoden kuluttua.  

Lääketieteen opiskelijat ja opettajat ovat opetuksen laadun, ryhmäkokojen, opetustilojen ja 
opetuspotilaiden riittävyyden kannalta parhaita asiantuntijoita. Vanhemman sukupolven 
lääkärien saama koulutus on ollut resursseiltaan ja sisällöltään aivan toista kuin tänä 
päivänä.  

Medisiinariliitto vaatii lääkärikoulutuksen resurssivajeen välitöntä korjaamista ja 
koulutusmäärien laskemista kestävälle tasolle.  

  



Lähteet: 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritilanne ja koulutustarve vuoteen 2035 - 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164401/STM_2022_21_rap.pd
f 

STUDIEPLASSER I MEDISIN I NORGE 2019 - 
https://www.regjeringen.no/contentassets/9b5b81d102384507b85150f2e0f1b089/11745
900_rapport_utredning_fra_grimstadutvalget.pdf 

Lääkäriliiton opiskelijatutkimus 2022 -  
https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/5219/opiskelijatutkimus_faktalehti2.pdf 

Tiekartta 2022-2027 - Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstön riittävyyden ja 
saatavuuden turvaaminen - https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164634  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perttu Laamanen    Nsar Sori 
Puheenjohtaja     Pääsihteeri 
Suomen Medisiinariliitto   Suomen Medisiinariliitto 

Yhteydenotot Suomen Medisiinariliitossa: 

Perttu Laamanen, puheenjohtaja@medisiinariliitto.fi  
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Jakelu 

Julkaistu Suomen Medisiinariliiton verkkosivuilla 27.3.2023  

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Eduskuntavaaleissa ehdolla olevat lääkärit 
Lääketieteellistä koulutusta antavien yliopistojen johto 

Helsingin yliopisto  
Turun yliopisto  
Tampereen yliopisto  
Itä-Suomen yliopisto  
Oulun yliopisto  

Lääketieteellistä koulutusta antavat tiedekunnat  
Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta  
Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta  
Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta  
Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos  
Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta  

 
Tiedoksi  
Suomen Lääkäriliitto ry  
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry  
Nuorten Lääkärien Yhdistys ry  
Lääketieteen koulutuksen yhdistys ry 
Suomen Medisiinariliitto ry:n jäsenseurat:  

Lääketieteenkandidaattiseura ry  
Medicinarklubben Thorax rf.  
Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry  
Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura  
TLK ry  
Kuopion Lääketieteen Opiskelijat ry 
Oulun Lääketieteellinen Kilta ry  
Tarton Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry 
Riian Suomalaiset Lääketieteen Opiskelijat ry  
Medisiinariseura Chiasma ry 


