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475/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2020
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain
(1326/2010) 66 §:n nojalla:
1§
Yliopistollisessa sairaalassa annettava koulutus
Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja uusien opiskelijoiden määrän yhteenlasketusta keskiarvosta lasketun yksikön korvauksen suuruus on 45 000 euroa.
Kutakin valmistunutta erikoislääkäriä ja erikoishammaslääkäriä kohden suoritettavan
korvauksen suuruus on 45 000 euroa.
Jos yliopistollisessa sairaalassa annetaan liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, työterveyshuollon tai yleislääketieteen erikoislääkärin taikka terveydenhuollon erikoishammaslääkärin tutkintoon johtavan koulutusohjelman mukaista koulutusta, sitä ylläpitävälle
kuntayhtymälle suoritetaan korvauksena 830 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden.
Jos yliopisto käyttää hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen yliopistollista sairaalaa, jota ylläpitää sellainen kuntayhtymä, jonka alueella sijaitsevassa yliopistossa ei ole
voinut suorittaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (56/2015)
tarkoitettua erikoishammaslääkärin tutkintoa ennen 1 päivää tammikuuta 2013, koulutusta
antavaa yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan korvauksena
830 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta hammaslääkäriä kohden. Edellytyksenä on, että koulutus on alkanut ennen 1 päivää tammikuuta 2013.
2§
Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettava peruskoulutus
Jos lääkärin tai hammaslääkärin peruskoulutusta annetaan muussa terveydenhuollon
toimintayksikössä kuin yliopistollisessa sairaalassa, yliopistollista sairaalaa ylläpitävä
kuntayhtymä suorittaa korvausta koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista siten kuin palvelujen tuottaja, yliopistollista sairaalaa ylläpitävä kuntayhtymä ja yliopisto siitä keskenään sopivat.
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3§
Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettava erikoistumiskoulutus
Jos yliopisto käyttää lääkärin tai hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen yliopistollisen sairaalan sijasta muuta kuntayhtymän ylläpitämää terveydenhuollon toimintayksikköä, kunnan ylläpitämää terveydenhuollon toimintayksikköä, valtion mielisairaalaa taikka
lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1125/2013) tarkoitettua terveydenhuollon toimintayksikköä, palvelujen tuottajalle koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista suoritettavan korvauksen suuruus on 830 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta
ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden.
4§
Muu korvattava koulutus
Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle sekä
Ahvenanmaan maakunnan terveys- ja sairaanhoitoviranomaiselle yleislääketieteen erityiskoulutuksesta ja laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta sekä näihin rinnastettavasta koulutuksesta tai palvelusta samoin kuin terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta sekä hammaslääkärin peruskoulutukseen sisältyvästä syventävästä käytännön harjoittelusta aiheutuvista kustannuksista suoritettavan korvauksen suuruus on 830 euroa kuukaudessa kutakin koulutuksessa ollutta tai palvelua suorittanutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden. Korvauksen
suorittamisen edellytyksenä on vähintään kuukauden yhtämittainen koulutus tai palvelu
kutakin koulutuksessa ollutta tai palvelua suorittanutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden.
5§
Yliopistoille maksettava korvaus
Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoille erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valmistuneiden
erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien määrän yhteenlasketusta keskiarvosta lasketun yksikön korvauksen suuruus on 4 600 euroa.
6§
Tutkintojen määrät
Tutkintojen ja 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tutkintojen ja uusien opiskelijoiden
sekä 5 §:ssä tarkoitettujen valmistuneiden erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien yhteenlasketut määrät lasketaan keskiarvona niiltä kolmelta viimeiseltä kalenterivuodelta,
joilta tiedot ovat saatavissa.
7§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020.
Asetusta sovelletaan vuodelta 2020 maksettaviin korvauksiin.
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Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
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