
ALKUPERÄISTUTKIMUS

19Yleislääkäri 7/2021, vsk 36

Ilkka Aahos, Niko Wasenius, Kristiina Patja, Arja Helin-Salmivaara, 
Taina Seppänen, Merja K. Laine

Lääkärien ammatillinen jatkokoulutus:      
kustannukset terveyskeskukselle

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on korvannut lää-
kärien ammatillisesta jatkokoulutuksesta aiheutuvia 
kustannuksia yliopistosairaaloille 1950-luvun lopus-
ta lähtien (1). Muille sairaaloille ja terveyskeskuksille 

korvauksia on maksettu vuodesta 1997 (1). Terveydenhuolto-
lain mukaisesti STM antaa vuosittain asetuksen, jossa sääde-
tään koulutuskorvauksen suuruudesta (2). Vuonna 2021 koulu-
tuskorvaus on 860 €/kk (3) eikä korvauksen laskennallisia pe-
rusteita ole esitetty.

Koulutus ja sen tuottama osaaminen ovat terveydenhuol-
lon laadun ja turvallisuuden ydin. Vuonna 2018 koulutusvai-
heen lääkäreitä oli noin puolet terveyskeskuslääkäreistä, ja 
yleis lääketieteen erikoislääkäreiden osuus oli vain 25 % (4). 
Am matilliseen jatkokoulutukseen osallistuminen saattaa vaa-
tia palveluntuottajilta enemmän resursseja verrattuna siihen, 
että palvelut tuotettaisiin alan erikoislääkärien voimin. Kirk-
konummen terveyskeskuksessa tehtiin selvitys lääkärikoulu-
tukseen liittyvistä kustannuksista vuonna 2016. Suorien kus-
tannusten ja tuotannonmenetysten suuruudeksi arvioitiin tuol-
loin 1800 €/kk koulutusvaiheen lääkäriä kohti (Kristiina Pat-
ja, suullinen tiedonanto). Koulutuskorvaus onkin tärkeä kan-
nustin laadukkaan koulutuksen ja ohjauksen järjestämisessä. 
Emme löytäneet tutkimustietoa terveyskeskuksille maksetta-
van koulutuskorvauksen laskennallisista perusteista tai kou-
luttamiseen liittyvistä kustannuksista. Sen sijaan Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitosta (THL) edeltäneessä Stakesissa tutkittiin 
kolmeen otteeseen tutkimuksen ja opetuksen aiheuttamia kus-
tannuksia sairaaloille (5-7). 

Tavoitteenamme oli kuvata lääkärien ammatillisen jatko-
koulutukseen liittyviä suoria kustannuksia terveyskeskuksessa 
ja verrata niitä vaihtoehtoiskustannuksiin eli palveluiden jär-
jestämiseen vain yleislääketieteen erikoislääkärien toimesta. 

AINEISTO JA MENETELMÄT 
Tutkimus tehtiin 1.1.–30.6.2018 Vantaan terveyskeskuksessa. 
Vuonna 2018 Vantaalla asui 223 027 henkilöä ja terveyskes-

LYHENNELMÄ

Taustaa. Kuntien saama koulutuskorvaus ammatillisessa jatko-
koulutuksessa toimivista lääkäreistä on laskenut, eikä korvauk-
sen määrän laskennallisia perusteita ole kuvattu. Arvioimme 
lääkärien jatkokoulutuksesta koituvia suoria kustannuksia 
terveyskeskukselle suhteessa vaihtoehtoiskustannuksiin.

Menetelmät. Tutkimus tehtiin 1.1.–30.6.2018 Vantaan terveys-
keskuksessa. Aineisto koostui yleislääketieteen erityiskoulutusta 
ja erikoislääkärikoulutusten yhdeksän kuukauden terveyskes-
kusjaksoa suorittavien (n=46), yleislääketieteeseen erikoistuvien 
(n=31) ja yleislääketieteen erikoislääkärien (n=10) sekä lähiohjaa-
jien ja erikoislääkärikouluttajien (n=8) työsuoritteista, lähetteistä 
ja niihin liittyvistä suorista kustannuksista. Vaihtoehtoiskustan-
nukset määritettiin arvioimalla kustannukset, jotka syntyisivät, 
jos palvelut järjestettäisiin vain yleislääketieteen erikoislääkärien 
toimesta. 

Tulokset. Verrattuna vaihtoehtoiskustannuksiin koulutuksen 
suorat kustannukset olivat kuukaudessa yhtä yleislääketieteen 
erityiskoulutusta ja erikoislääkärikoulutusten yhdeksän kuu-
kauden -lääkäriä kohti 1388 euroa ja yhtä yleislääketieteeseen 
erikoistuvaa kohti 1014 euroa suuremmat.

Päätelmät. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella arviomme, 
että nykyinen koulutuskorvaus ei kata koulutuksesta aiheutuvia 
kustannuksia. Koulutuskorvauksen perustana olevat asiat ja 
niihin liittyvät kustannukset tulisi tehdä läpinäkyväksi. Kor-
vauksen määrän tulisi seurata ajan myötä tapahtuvia muutoksia 
kustannuksissa. 

Avainsanat: Ammatillinen jatkokoulutus, erikoislääkärikoulutus, 
koulutuskorvaus, kustannus, terveyskeskus

kuksissa oli 118 lääkärivakanssia. Tutkimusajankohtana lääkä-
rit työskentelivät työajattomassa listalääkärimallissa, eikä val-
mistautuminen Apotin käyttöönottoon vaikuttanut toimin-
taan. 

Lääkärit jaettiin nimikkeen tai tehtävän perusteella nel-
jään ryhmään: 1) yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja eri-
koislääkärikoulutusten yhdeksän kuukauden terveyskeskusjak-
soa suorittavat lääkärit (jatkossa YEK ja 9 kk, n=46), 2) yleis-
lääketieteeseen erikoistuvat lääkärit (n=31), 3) yleislääketieteen 
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erikoislääkärit (n=10) ja 4) lähiohjaajat ja erikoislääkärikoulut-
tajat (n=8). Lähiohjaajat toimivat YEK- ja 9 kk -lääkäreiden 
oh jaajina, ja erikoislääkärikouluttajat toimivat yleislääketietee-
seen erikoistuvien kouluttajina. Molemmat ovat yleislääketie-
teen erikoislääkäreitä. Tietojen hankinta ja käsittely tehtiin yli-
lääkärin virkatehtäviin sisältyvillä valtuuksilla. 

LÄÄKÄRIEN TYÖSUORITTEIDEN MÄÄRÄ
Tieto työsuoritteista (suoritteet, lähetteet ja muut tehtävät) 
ke rättiin potilastietojärjestelmästä (Graafinen Finstar, GFS). 
Työ suoritteet eroteltiin, ja niiden määrä laskettiin kuukausi- ja 
lääkärikohtaisesti sekä eri käyntityyppien mukaan. Tutkimuk-
sen kannalta merkittävimmät työsuoritteet luokiteltiin viiteen 
luokkaan: 1) vastaanottokäynnit, 2) puhelinkontaktit, 3) lähet-
teet 4) reseptien uusimiset ja 5) muut kirjalliset tehtävät, jotka 
eivät sisältäneet vastaanotto-, puhelin-, sähköposti- tai video-
kontaktia. Työsuoritteiden jakautuminen on kuvattu kuvassa 1.

Taulukko 1. Lääkärien ammatilliseen jatkokoulutuksen kustannusten arviointiin käytetyt laskentakaavat. 

Kustannus   Laskentatapa

Kokonaiskustannukset (€/kk) = kokonaispalkkakustannukset (€/kk) + kuvantamislähetteiden kustannukset (€/kk) + 
laboratoriolähetteiden kustannukset (€/kk) + ulkopuolisen koulutuksen kustannus (€/kk) 

Kokonaispalkkakustannukset = palkka (€/kk) + (palkkio (€/kk) + palkanlisät (€/kk) * 1,24 (työnantajan sivukulut)

kuvantamislähetteiden   kustannukset = kuvantamislähetteiden määrä (kpl/kk) * HUS kuvantamisen tilaston mukaisella lähetteen 
keskimääräisellä kustannuksella (€/kk) 

laboratoriolähetteiden kustannukset = HUSlabin tietokanta (€/kk)

ulkopuolisen koulutuksen kustannus = (10 koulutuspäivää / 12 kk) * (kokonaispalkkakustannukset (€/kk)/30 päivää)

Suoritteiden kokonaismäärä (kpl/kk) = vastaanottokäynnit (kpl/kk) + puhelinkontaktit (kpl/kk)

Suoritteen hinta (€/suorite) = kokonaiskustannukset (€/kk) / suoritteiden kokonaismäärä (kpl/kk)

Lähiohjaajien ja erikoislääkärikouluttajien 
ansionmenetyskorvaukset (€/
koulutusvaiheen lääkäri/kk)

= lähiohjaajien ja erikoislääkärikouluttajien ansiomenetyskorvaukset yhteensä (€/kk/
Vantaa) / Koulutusvaiheen lääkäreiden määrä, n= 77 (kpl/Vantaa)

Koulutusylilääkärin ja supertutoreiden1 
palkkauskulut (€/kk)

= ((koulutusylilääkärin kokonaispalkkakustannukset (€/kk) * 1 ) + (supertutoreiden1 
kokonaispalkkakustannukset (€/kk) * 0,5)) / koulutusvaiheen lääkäreiden määrä, 
n= 77 (kpl)

Lähiohjaajien ja erikoislääkärikouluttajien 
ohjaukseen käytettyjen työtuntien 
kustannukset (€/kk/koulutusvaiheen lääkäri)

= ((8 ohjaustuntia (tuntia/kk) * lähiohjaajan tuntipalkka (€/tunti) * lähiohjaajien määrä 
(kpl)) + (12,3 ohjaustuntia (tuntia/kk) * erikoislääkärikouluttajien tuntipalkka (€/kk) * 
erikoislääkärien määrä (kpl))) / koulutusvaiheen lääkäreiden määrä, n=77 (kpl)

Koulutusvaiheen lääkäreiden ohjaukseen 
osallistumisen työtuntien kustannukset (€/kk/
koulutusvaiheen lääkäri)

= YEK 9kk lääkärit: 8 ohjaustuntia (tuntia/kk) * YEK ja 9kk lääkärien 
kokonaispalkkakustannukset (€/kk)/160 (tuntia/kk) 
 
yleislääketieteen erikoistuvat lääkärit: 4 ohjaustuntia (tuntia/kk) * yleislääketieteeseen 
erikoistuvien lääkärien kokonaispalkkakustannukset (€/kk)/160 (tuntia/kk)

Koulutusvaiheen lääkäreiden ohjaukseen 
liittyvästä suoritteiden vajeesta aiheutuvat 
kustannukset

= 8 ohjaustuntia (tuntia/kk) * (suoritteiden kokonaismäärä/(160 (tuntia/kk) - 8 ohjaustuntia 
(tuntia/kk) - 7,5 ulkopuolista koulutustuntia (tuntia/kk))) * suoritteen hinta (€/kk)

Lähiohjaajien ja erikoislääkärikouluttajien 
ohjaukseen liittyvät suoritteiden vajeesta 
aiheutuvat kustannukset

= (erikoislääkäreiden suoritteiden kokonaismäärän mediaani - lähiohjaajien ja 
erikoislääkärikouluttajien suoritteiden kokonaismäärän mediaani) * lähiohjaajien ja 
erikoislääkärikouluttajien määrä (kpl/Vantaa) * Suoritteen hinta (€/kk) / koulutusvaiheen 
lääkäreiden määrä (n=77) (kpl/Vantaa)

1Supertutor = terveysaseman kliininen opettaja

SUORITTEET

Vastaanottokäynnit
Kiireetön ajanvarausvastaan-
otto
Akuutti ajanvarausvastaanotto
Päivystyksellinen päiväpolikli-
nikan vastaanotto
Diabeteslääkärin vastaanotto
Lääkärin puheenaika
Perumaton poisjäänti
Lastenneuvolavastaanotto
Äitiysneuvolavastaanotto
Koululääkärin vastaanotto
Perhesuunnitteluneuvolan 
vastaanotto

Puhelinkontaktit

MUUT

Lähetteet
Laboratoriolähetteet
Kuvantamislähetteet
Lähetteet erikoissairaanhoi-
toon
Lähetteet Vantaan omiin  
palveluihin:
 Fysioterapia
 Toimintaterapia
 Päiväsairaalakuntoutus
 Puheterapia
 Ravitsemusterapia
 Reumavastaanotto
 Geriatrin vastaanotto
 Tähystysyksikkö

Reseptien uusiminen

Muut kirjalliset tehtävät
Ei sisällä vastaanotto-, puhelin-, 
sähköposti- tai videokontaktia

Kuva 1. Tutkimuksessa käytetyt lääkärin työsuoritteet ja näiden jakau-
tuminen suoritteisiin ja muihin työsuoritteisiin.
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KUSTANNUKSET
Lääkärien jatkokoulutukseen liittyviksi suoriksi kustannuksik-
si (8) määritettiin tässä tutkimuksessa ohjaukseen käytetty aika 
ja tästä syntyvät kustannukset terveyskeskukselle. Lisäksi jat-
kokoulutettavien suoritteiden (vastaanottokäynnit + puhelin-
kontaktit [kuva 1]) määrän oletettiin eroavan erikoislääkärien 
suoritteiden määrästä. Sen vuoksi laskettiin suoritteiden mää-
riä ja näistä syntyviä kustannuksia. Vaihtoehtoiskustannusten 
arviointiin käytettiin tilannetta, jossa terveyskeskuksen pal-
velut tuotettaisiin yleislääketieteen erikoislääkärien toimesta. 
Kustannusten laskennassa käytetyt kaavat on esitetty yksityis-
kohtaisesti taulukossa 1.

Kokonaiskustannukset

Kuukausikohtaisten kokonaiskustannusten mediaani lasket-
tiin jokaiselle lääkäriryhmälle erikseen. Lääkärikohtaiset ko-
konaiskustannuksiin laskettiin yhteen 1) palkkakustannukset, 
2) kuvantamislähetteiden kustannukset 3) laboratoriolähettei-
den kustannukset sekä 4) ulkopuolisten koulutuspäivien ai-
heut tamat kustannukset. 

Palkkakustannusten tiedot saatiin palkanlaskennasta, jossa 
poimittiin ja yhdistettiin käsin lääkärin kuukausikohtaiset palk-
katiedot, listapalkkiot, kokemuslisät ja suoritepalkkioiden tiedot 
jokaisen lääkärin kohdalla erikseen. Kokonaispalkkakulut las-
kettiin lisäämällä palkkaan ja palkkioihin työnantajan sivuku-
lut (kerroin 1,24). Palkkatietojen poiminnan suuren työmäärän 
vuoksi valitsimme satunnaisesti jokaisesta lääkäriryhmästä kuusi 
täyttä työaikaa tekevää lääkäriä, joiden kokonaispalkkakustan-
nusten keskiarvoa käytettiin arvioimaan kyseisen lääkäriryhmän 
kokonaispalkkakustannuksia. Lähiohjaajat ja erikoislääkärikou-
luttajat ovat erikoislääkäreitä ja heidän palkkakulunsa oletettiin 
samaksi kuin muilla erikoislääkäreillä. 

Kuvantamislähetteiden kustannukset laskettiin kertomal-
la kuvantamislähetteiden määrä HUS -kuvantamisen tilaston 
mukaisella lähetteen keskimääräisellä kustannuksella mittaus-
ajanjaksona. Laboratoriolähetteiden kustannukset saatiin mit-
tausajankohdalta lääkärikohtaisesti HUSlabista. 

Ulkoisten koulutuspäivien kustannukset arvioitiin kerto-
malla yhden kuukauden koulutuspäivien määrä päiväkohtai-
sella kokonaispalkkakustannuksella. Lääkärikohtaisia ulkois-
ten koulutuspäivien määriä ei ollut saatavilla Vantaan kou-
lutusrekisteristä, joten kaikille lääkäreille ulkoisten koulutus-
päivien määräksi valittiin koulutuspaikkasopimuksen mukai-
nen 10 koulutuspäivää vuodessa. Päiväkohtainen palkka las-
kettiin jakamalla ryhmäkohtainen kokonaispalkkakustannus 
30 päivällä. Näin ollen ulkoisten koulutuspäiväkustannukset 
laskettiin seuraavalla kaavalla: (10 koulutuspäivää/vuosi / 12 
kuukautta)*(kokonaispalkkakustannus/30). Ulkoisten koulu-
tusten osallistumismaksut arvioitiin tasasuuruisiksi lääkäri-
ryhmien välillä. Toimipisteen sisäinen koulutus tarjotaan pää-
sääntöisesti kaikille lääkäreille yhteisenä, eikä sitä siksi arvioi-
tu erikseen.

Suoritteiden kustannukset

Jokaiselle lääkäriryhmälle laskettiin suoritteen mediaanihin-
ta jakamalla kokonaiskustannukset suoritteiden eli vastaan-
ottokäyntien ja puhelinkontaktien kokonaismäärällä. Resep-
tien uusimista ja muita kirjallisia tehtäviä ei sisällytetty kus-
tannuslaskelmiin, koska niiden katsottiin olevan osa lääkärin 
perustyötä. Keskimääräisen suoritteen lääkärin työn kustan-
nus painotettuna lääkäriryhmän koolla oli 55,30 €. Kunkin 
ryhmän suoritteiden mediaani otettiin kustannusten lasken-
nan perusteeksi. 

1 Sisältää yleislääketieteen erityiskoulutusta ja erikoislääkärikoulutusten 9 kk terveyskeskusjaksoa suorittavat  2 Ryhmien välinen ero testattiin Kruskal-Wallis-testillä
3 Kiireettömät ja akuutit ajanvarausvastaanotot sekä päivystysvastaanotto, diabetesvastaanotto ja ennaltaehkäisevä toiminnat (neuvolat ja kouluterveydenhuolto)
4 Fysio-, puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapia, geriatrin ja reumatologin vastaanotot, kotisairaanhoito, päiväsairaalakuntoutus ja tähystysyksikkö

Toiminnot
Yleislääketieteen 

erikoislääkärit 
(n=10)

Yek ja 9 kk- lääkärit1

(N=46)
Yleislääketieteeseen 
erikoistuvat (N=31)

Lähiohjaajat ja 
erikoislääkäri-

kouluttajat (n=8)

P-
arvo2

Suoritteet 229 (216–237) 173 (145–200) 202 (176–230) 185 (161–198) <0,001

Vastaanotot3 178 (168–208) 139 (117–163) 167 (136–186) 145 (134–161) <0,001

Puhelut 50 (38–59) 34 (24–47) 36 (30–55) 30 (21–45) 0,147

Muu potilastyö 236 (150–239) 175 (136–236) 213 (161–267) 206 (131–254) 0,182

Hoitoon liittyvät kirjalliset tehtävät 107 (72–151) 98 (72–151) 116 (79–159) 128 (91–162) 0,745

Reseptien uusiminen 104 (91–128) 71 (48–87) 98 (62–123) 69 (42–104) 0,011

Laboratoriolähetteet 82 (71–111) 75 (55–96) 77 (57–96) 60 (53–68) 0,018

Kuvantamislähetteet 27 (21–36) 22 (15–28) 22 (16–30) 18 (12–21) 0,011

Lähetteet 29 (24–35) 27 (23–36) 30 (23–36) 20 (13–24) 0,036

Erikoissairaanhoito 22 (18–27) 21 (16–27) 22 (18–26) 14 (11–19) 0,122

Vantaan omat palvelut4 7 (6–8) 8 (6–11) 8 (5–10) 6 (2–5) 0,111

Taulukko 2. Työtehtävien määrän mediaaniluvut (25–75 % persentiilit) kuukaudessa lääkäriä kohti Vantaan terveyskeskuksessa eri lääkäriryhmillä. 
Tiedot koottu kuuden kuukauden ajalta ennen valmistautumista Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönottoon vuonna 2018.
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Ammatilliseen jatkokoulutuksen suorat kustannukset

Lääkäreiden ammatilliseen jatkokoulutukseen liittyvien suo-
rien kustannusten katsottiin koostuvan ohjausta saavan lääkä-
rin koulutukseen ja ohjaukseen käyttämien tuntien työnantaja-
kustannuksista sekä siitä vajeesta, joka suoritteissa jäi tekemät-
tä näinä ohjaukseen käytettyjen tuntien aikana. 

Ammatillisen jatkokoulutuksen suorat kustannukset las-
kettiin summaamalla yhteen 1) lähiohjaajien ja erikoislääkä-
rikouluttajien ansionmenetyskorvaukset, 2) koulutusylilääkä-
rin palkkakulut, 3) supertutoreiden palkkakulut, 4) lähiohjaa-
jien ja erikoislääkärikouluttajien ohjaukseen käytettyjen työ-
tuntien kustannukset, 5) koulutusvaiheen lääkäreiden ohjauk-
seen osallistumisen työtuntien kustannukset, 6) lähiohjaajien 
ja erikoislääkärikouluttajien ohjaukseen liittyvät suoritteiden 
vajeesta aiheutuvat kustannukset ja 7) koulutusvaiheen lääkä-
reiden ohjaukseen liittyvästä suoritteiden vajeesta aiheutuvat 
kustannukset.

Lähiohjaajille ja erikoislääkärikouluttajille maksettiin an-
siomenetyskorvausta 220 €/kk yhdestä ohjattavasta, 260 €/kk 
kahdesta ohjattavasta ja 300 €/kk kolmesta tai useammasta oh-
jattavasta. Vantaan kaikille ohjaustyöhön osallistuville lääkä-
reille maksetuista ansionmenetyskorvauksista yhteenlaskettu 
sum ma jyvitettiin tasan kaikille 77 koulutusvaiheen lääkärille.

Koulutusylilääkärin ja terveysasemien kliinisten opetta-
jien (supertutoreiden) palkat katsottiin suoriksi kuluiksi, kos-
ka ilman koulutusvaiheen lääkäreitä näitä toimintoja ei tarvit-
taisi ainakaan tässä mittakaavassa. Koulutusylilääkärin kaik-
ki palkkakulut (€/kk) ja puolet supertutoreiden palkkakuluis-
ta (toinen supertutor työskenteli 100 %:sti ja toinen supertutor 
80 %:sti) laskettiin yhteen ja jyvitettiin tasan kaikille 77 kou-
lutusvaiheen lääkärille. Supertutorit ovat yleislääketieteen eri-
koislääkäreitä ja erikoislääkärikouluttajia, mutta heitä ei ole si-
sällytetty ohjaajien ryhmään heidän poikkeavan työnkuvansa 
vuoksi.

Lähiohjaajien ja erikoislääkärikouluttajien ohjaustyö-
hön keskimäärin käyttämä aika saatiin Husin perustervey-
denhuollon yksikön koulutuskyselystä syksyltä 2019. Koulu-
tuskyselyn perusteella YEK- ja 9 kk -lääkäreiden ohjaukseen 
käytettiin keskimäärin 8 tuntia/kk ja yleislääketieteeseen eri-
koistuvien lääkärien ohjaukseen 4,3 tuntia/kk. Lähiohjaa-
jien osalta laskettiin 8 tuntia/kk ja erikoislääkärikouluttaji-
en osalta 12,3 tuntia/kk (YEK- ja 9 kk -lääkärien ohjaus sekä 
yleislääketietee seen erikoistuvien lääkärien ohjaus). Lähiohjaa-
jien ja erikoislääkärikouluttajien yhteenlasketun ohjaus tunti-
määrän ja heidän tuntipalkkansa tulo jaettiin tasan 77 koulu-
tusvaiheen lääkärille.

YEK- ja 9 kk -lääkäreiden ohjaukseen osallistumisen kus-
tannus laskettiin kertomalla 8 tuntia/kk kyseisen koulutusvai-
heen lääkärin mediaanituntipalkalla ja yleislääketieteeseen eri-
koistuvien lääkäreiden kustannus kertomalla 4 tuntia/kk ky-
seisen koulutusvaiheen lääkärin mediaanituntipalkalla. Ohja-
ukseen osallistumisen tuntimäärät perustuivat yliopiston kans-
sa solmittuun koulutuspaikkasopimukseen.

Koulutusvaiheen lääkäreiden ohjaus ja koulutus vähentä-
vät myös YEK- ja 9kk -lääkäreiden ja yleislääketieteeseen eri-
koistuvien suoritteiden määriä, koska ohjauksen aikana he ovat 
poissa normaalista lääkärintyöstä. Suoritteiden vajeesta johtu-
va kustannus laskettiin kertomalla ohjaustuntien aikana mene-
tettyjen suoritteiden määrä yhden suoritteen keskimääräisellä 
hinnalla. Menetettyjen suoritteiden määrä ohjaustuntien aika-
na laskettiin kertomalla ohjaustuntien määrä keskimääräisel-
lä suoritteiden määrällä yhden työtunnin aikana. Suoritteiden 
määrä työtunnin aikana laskettiin jakamalla lääkäriryhmän 
kokonaissuoritteiden määrän mediaani kuukauden työtun-
neilla, jotka laskettiin vähentämällä kuukauden laskennalli-
sista työtunneista (160 tuntia/kk) ohjaustunnit (YEK- ja 9 kk 
-lääkärit 8 tuntia/kk, yleislääketieteeseen erikoistuvat lääkärit 
4 tuntia/kk) sekä yhden koulutuspäivän kesto (7,5 tuntia/kk). 

Taulukko 3. Työhön liittyvien toimintojen ja palkkauksen kuukausikohtaiset kustannukset (€) (mediaani, 25–75 % persentiilit) lääkäriä kohti 
Vantaan terveyskeskukselle eri lääkäriryhmissä. Tiedot koottu kuuden kuukauden ajalta ennen valmistautumista Apotti-potilastietojärjestelmän 
käyttöönottoon vuonna 2018.

Yleislääketieteen 
erikoislääkärit 

(n=10)

YEK- ja 9 kk
lääkärit1

(n=46)

Yleislääketieteeseen 
erikoistuvat (n=31)

Lähiohjaajat ja 
erikoislääkäri-

kouluttajat (n=8)
P-arvo2

Kuvantamislähetteet3 1245 (1120–1728) 1075 (810–1475) 1096 (800-1333) 907 (646–1058) 0,135

Laboratoriolähetteet4 1783 (1430–2037) 1122 (845–1660) 1264 (1100–1616) 1233 (1032–1517) 0,025

Ulkopuolinen koulutus5 269 186 215 269

Palkkakustannukset6 9681 6691 7734 9681

Kustannukset yhteensä7 13267 (12580–13647) 9025 (8618–9687) 10391 (9823–10925) 12090 (11628–12707) <0,001

Suoritteen kustannus8 57 (54–63) 53 (47–62) 52 (47–58) 67 (61–78) 0,004
1 Sisältää yleislääketieteen erityiskoulutusta ja erikoislääkärikoulutusten 9 kk terveyskeskusjaksoa suorittavat
2 Ryhmien välinen ero testattiin Kruskal-Wallis-testillä
3 Lääkärin lähetteiden määrä kerrottuna HUS kuvantamisen ilmoittaman lääkärikohtaisen lähetteen keskihinnalla. 
4 HUSlabin tietoihin perustuva lääkärikohtainen mediaanikustannus 
5 Arvio 10 päivää vuodessa jyvitettynä kuukausikohtaiseksi, kustannus tuntipalkan mukaisesti. Ei sisällä osallistumiskuluja, joiden oletetaan olevan samaa tasoa eri ryhmissä.
6 Estimaatti sisältää palkan, palkkiot, palkanlisät ja työnantajan sivukulut täyttä työaikaa tekeviltä, jotka olivat työssä koko seuranta-ajan. Satunnaisesti valitut kuusi henkilöä 
kustakin ryhmästä. 
7 Kustannuksen Vantaan kaupungille
8 Kustannukset yhteensä jaettuna suoritteiden (vastaanottokäynnit ja puhelut taulukossa 1) määrällä
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Laskennallisesti ohjauksesta syntyi YEK- ja 9 kk -lääkäreille 
keskimäärin 1,20 suoritteen vaje yhtä ohjaustuntia kohden, ja 
vastaava luku yleislääketieteeseen erikoistuvilla lääkäreillä oli 
1,36.

Lähiohjaajille ja erikoislääkärikouluttajille aiheutuva suo-
ritteiden vaje ja niistä syntyvä kustannus laskettiin ensin vä-
hentämällä muiden erikoilääkäreiden suoritteiden kokonais-
määrän mediaanista lähiohjaajien ja erikoislääkärikouluttajien 
suoritteiden kokonaismäärän mediaani. Saatu erotus suorittei-
den määrässä kuukaudessa kerrottiin tämän jälkeen lähiohjaa-
jien ja erikoislääkärikouluttajien määrällä ja yhden suoritteen 
hinnalla. Saatu tulo jaettiin koulutusvaiheen lääkäreiden mää-
rällä (n=77), jolloin saatiin suoritteiden vajeesta syntyvä kus-
tannus kuukaudessa yhtä koulutusvaiheen lääkäriä kohti.

TULOKSET 
Työsuoritteiden määrä

Eniten vastaanottokäyntejä kuukaudessa oli yleislääketieteen 
erikoislääkäreillä (mediaani 178 [25–75 % persentiili 168–
208]) ja vähiten YEK- ja 9 kk -lääkäreillä (139 [117–163]). 
Taulukossa 2 on kuvattu työtehtävien määrät kuukaudessa lää-
käriä kohti eri ryhmissä. Lähetteiden suhde muihin suorittei-
siin oli erikoislääkäreillä 0,56 lähetettä yhtä suoritetta kohden 
ja vastaavat luvut YEK- ja 9 kk-lääkäreillä 0,66 ja yleislääketie-
teeseen erikoistuvilla lääkäreillä 0,68. 

Työsuoritteiden kustannukset

Taulukossa 3 on kuvattu työhön liittyvien toimintojen ja palk-
kauksen kuukausikohtaiset kokonaiskustannukset lääkäriä 
kohti eri ryhmissä. Yleislääketieteen erikoislääkäreiden laati-
mien laboratoriolähetteiden kuukausikohtaiset kustannukset 
olivat suurimmat, mediaani 1783 (1430–2037) €/kk. 

Koulutuksen kustannukset

Taulukkoon 4 on koottu jatkokoulutukseen liittyvät kuukau-
sikohtaiset kustannukset eri ryhmissä. Kustannukset olivat 
yhtä YEK- ja 9 kk -lääkäriä kohti 1388 €/kk ja yhtä yleislää-
ketieteeseen erikoistuvaa lääkäriä kohti 1014 €/kk enemmän 
kuin vaihtoehtoiskustannukset. 

POHDINTA 
Suhteessa vaihtoehtoiskustannuksiin koulutukseen liittyvät 
kustannukset olivat kuukautta kohti 1388 € suuremmat YEK- 
ja 9 kk -lääkäreillä ja 1014 € suuremmat yleislääketieteen eri-
koistujilla. Eniten muita suoritteita lähetteitä lukuun ottamat-
ta oli yleislääketieteen erikoislääkäreillä, joiden työhön ei sisäl-
tynyt ohjaustehtäviä. Heidän diagnostisiin lähetteisiinsä liitty-
vät kustannukset olivat korkeimmat. 

Analyysimme pohjautuivat yhden suuren terveyskeskuk-
sen todellisiin kustannuksin puolen vuoden ajalta. Vaihtoeh-
toiskustannus ammatillisen jatkokoulutuksen järjestämiselle 
laskettiin siten, että palvelut järjestettäisiin yleislääketieteen 
erikoislääkärien toimesta ilman koulutusvaiheen lääkäreitä. 
To dellisessa elämässä vertailu on mahdoton, koska terveyskes-
kusten on osallistuttava ammatilliseen jatkokoulutukseen (2).

Lääkärin kokemus ja hoitojärjestelmän tuntemus vaikut-
tavat työn tuottavuuteen (9). Tutkimuksessamme työn tuotta-
vuutta kuvaa esimerkiksi lähetteiden määrä suoritetta kohden, 
mikä oli alhaisin yleislääketieteen erikoislääkäreillä. Suorite-
kohtaisten kustannusten erot eri lääkäriryhmien välillä olivat 
kuitenkin pieniä lukuun ottamatta lähiohjaajia ja kouluttaja-
lääkäreitä. Koulutusvaiheen lääkärien pienemmät suoritemää-
rät on otettu huomioon alempana peruspalkkana. 

Tanskalaisessa korvatautien klinikassa tehdyn tutkimuk-
sen mukaan lääkärien kouluttamisen voimavaroja analysoi-
taessa kannattaa ottaa huomioon osaamistason vaikutus työ-

Taulukko 4. Lääkärien ammatilliseen jatkokoulutukseen liittyvät suorat kustannukset Vantaan terveyskeskuksessa.  

Suorat kustannukset1 YEK- ja 9 kk lääkärit2, €/kk
Yleislääketieteeseen 

erikoistuvat, €/kk

Lähiohjaajat ja erikoislääkärikouluttajat

Ansionmenetyskorvaukset lähiohjaajille ja erikoislääkärikouluttajille3 130 130

Koulutusylilääkärin palkkauskulut3 128 128

Kahden supertutorin4 palkkauskulut3 127 127

Lähiohjaajien ja erikoislääkärikouluttajien ohjaukseen käytetyt työtunnit3 99 99

Ohjaukseen liittyvä suoritteiden vaje5 lähiohjaajilla ja erikoislääkärikouluttajilla 32 32

Koulutusvaiheen lääkäri

Ohjaukseen osallistumisen työtunnit 334 193

Ohjaukseen liittyvä suoritteiden vaje5 538 305

Yhteensä 1388 1014
1 Tiedot koottu kuuden kuukauden ajalta ennen valmistautumista Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönottoon vuonna 2018.
2 Sisältää yleislääketieteen erityiskoulutusta ja erikoislääkärikoulutusten 9 kk terveyskeskusjaksoa suorittavat
3 Kustannukset on jyvitetty YEK ja 9 kk -lääkäreille ja yleislääketieteeseen erikoistuville (yhteensä n=77)
4 Supertutor = terveysaseman kliininen opettaja
5 Vaje verrattuna yleislääketieteen erikoislääkärien suoritteisiin
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suoritteiden määrään ja työtehtävien vaikeusasteeseen, itsenäi-
sen työskentelyn aste ja konsultaatioiden tarve, ryhmässä ta-
pahtuva ja henkilökohtainen ohjaus, osaamisen arviointi, kou-
luttajien valmennus, konsultaatioiden ja ohjaustuntien koordi-
nointi, vaikutukset päivystyksen järjestelyihin ja rekrytointi.  
Merkittävä koulutusvaiheen lääkärien työskentelyyn liittyvä 
asia on heidän määränsä suhde toimipaikan erikoislääkärei-
hin ja se, mitä koulutuksen vaihetta he suorittavat (10). Heidän 
tutkimuksessaan ei laskettu kustannuksia.

Laskentatapamme todennäköisesti aliarvioi kustannuk-
sia. Tutkimuksessamme ei ole huomioitu koulutukseen liitty-
viä epäsuoria kustannuksia, joita on esitetty edellä mainitus-
sa tanskalaistutkimuksessa (10). Lisäksi perusterveydenhuol-
lon toimintaympäristössä epäsuorasti kustannuksiin vaikutta-
vat esimerkiksi hoitotapahtumien ja lähetteiden sisällöt ja laa-
tu sekä hoidon jatkuvuus. Hoidon henkilökohtainen jatkuvuus 
liittyy pienempään lähetteiden määrään (11). Toisaalta vakitui-
silla lääkäreillä on todennäköisimmin paljon palveluita käyt-
täviä potilaita, joille tehdään enemmän lähetteitä (11). Kuol-
leisuus on merkittävä hoidon laadun mittari, ja hyvä hoidon 
jatku vuus liittyy matalampaan kuolleisuuteen (12). Analyy-
seissä ei ollut mahdollista huomioida annetun hoidon kustan-
nuksia. Yleislääketieteen erikoislääkäreillä on usein terveys-
keskuksen eri toimintasektoreissa kehittämis- ja vastuutehtä-
viä esimer kiksi hoitoketjuissa, tietoturva-asioissa, tartuntatau-
deissa ja kou lutusvaiheen lääkärien ohjauksessa. Jos koulutus-
vaiheen lää kärien osuus toimipaikassa on suuri, vastuutehtävi-
en määrä eri koislääkäreillä lisääntyy, mikä puolestaan vähen-
tää potilashoitoon liittyviä työsuoritteita. Toisaalta koulutus-
vaiheen lääkärit tuovat terveysasemalle uusinta tietoa, ottavat 
joustavasti käyttöön uutta teknologiaa ja käytäntöjä (13) sekä 
edistävät kysymyksin toiminnan kehittämistä. Terveyskeskuk-
sissa ei ole koulutusvaiheen lääkärinvakansseja – kaikki toimi-
vat terveyskeskuslääkärin vakansseissa. Koulutusvaiheen lää-
kärien suuri vaihtuvuus työllistää terveyskeskusten johtotehtä-
vissä toimivia lääkäreitä. 

Tutkimuksemme vahvuutena on, että se toteutettiin suu-
ressa terveyskeskuksessa, jolloin lääkärien välisen satunnais-
vaihtelun merkitys tuloksiin on vähäistä. Koulutukseen liitty-
vien kustannusten selvittäminen oli työlästä. Tiedot koottiin 
terveyskeskuksen hallinnon eri toimialueilta ja diagnostiik-
kaa tuottavilta yksiköiltä. Tietojen luotettava yhdistäminen oli 
haastavaa. Käytimme ohjaustunneille osallistumista koskevis-
sa laskelmissa koulutuspaikkasopimuksen tuntimääriä, kos-
ka emme pystyneet selvittämään lääkärikohtaista toteutuneen 
ohjauksen määrää. Kustannuslaskelmat perustuvat vain yhden 
terveyskeskuksen toimintaan ja ovat suuntaa antavia. Analyy-
simme ulkopuolelle jäi terveyskeskuksen lakisääteisiä tehtäviä 
sekä runsaasti epäsuorasti kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. 

Tämä oli tietääksemme ensimmäinen kerta, kun lääkä rien 
ammatilliseen jatkokoulutukseen liittyviä kustannuksia ter-
veyskeskukselle on arvioitu. Pidämme tärkeänä, että peruster-
veydenhuollon toimintaympäristöön soveltuvia laskennallisia 
menetelmiä kehitettäisiin. Sitä ennen tulisi kuitenkin poliit-

tisella tasolla määritellä asiat ja toiminnot, joiden perusteella 
koulutuskorvausta maksetaan.

LOPUKSI
Nykyinen terveyskeskusten saama koulutuskorvaus ei näytä 
kattavan koulutukseen liittyviä kustannuksia. Erikoislääkäri-
koulutukseen uudistuksen yhteydessä tulee sisältymään myös 
koulutuskorvauksien muutoksia (14). Uudistuksen yhteydessä 
olisi hyvä esittää läpinäkyvästi koulutuskorvauksen laskennal-
liset perusteet ja arvioida niihin perustuva korvaustaso. 
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ENGLISH SUMMARY

Costs of post graduate medical education in a large health 
centre 

Background. The state pays compensation to health centres 
owned by municipalities for physicians in postgraduate educa-
tion (PGE). The rationale for the amount of compensation is not 
defined and the amount has decreased during the last decade. 
In this study, we describe the direct costs of PGE to a health 
centre in relation to the opportunity costs, ie. services produced 
by specialists in general practice. 

Methods. The study was conducted at the Vantaa city Health 
Centre from the 1st January to the 30th June 2018. We collected 
performance data of physicians in the 9-month primary health-
care PGE (total n = 46), physicians specializing in general practice 
(n = 31) and specialists in general practice (n = 10), as well as 
supervisors (total n = 8). Opportunity costs were determined by 
estimating the costs incurred when services were provided only 
by specialists in general practice.

Results. Compared to the opportunity costs, the direct costs of 
PGE were € 1,388 per month higher for a physician in a 9-month 
primary healthcare PGE and € 1,014 for a physician specializing 
in the general practice. 

Conclusion. Our results show that the current compensation 
does not cover the costs of PGE. The rationale for compensable 
costs should be defined explicitly. The amount of the compensa-
tion ought to follow changes in costs.
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