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Vastaus kirjalliseen kysymykseen lääkärikoulutuksen kehittämisestä
sekä rohdosvalmisteiden ja ravintolisien käytöstä
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Ari Jalosen /ps näin kuuluvan

kirjallisen kysymyksen KK 165/2015 vp:
M.iten ministeri kehittää lääkärikonhitnsta vastaamaan potilaiden ja yhteiskunnan nytytarpeisiin j a
miten ministeri varmistaa sen, että lääkäreillä on riittävä tietämys täydentävien hoitojen,

ravintolisienja rohdosvalmisteiden käytöstä lääketieteellisten hoitojen rinnalla?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Yliopistolain (558/2009) 7 §:n l momentin mukaan yliopistoissa voidaan suorittaa alempia ja
ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä, taiteellisia ja ammatillisia jatkotutkintoja. Yliopistolain 7 §:n 3 momentin mukaan yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista, tutkintojen tavoit-

teistä, opintojen rakenteesta ja muista opintojen pemsteista sekä siitä, mitä tutkintoja kussakin
yliopistossa voidaan suorittaa (koulutusvastuu) säädetään valtioneuvoston asetuksella. Koulutusvastuun tarkemmasta jakautumisesta yliopistojen kesken ja koulutusohjelmista sekä siitä,

mitä koulutusohjelmia kussakin yliopistossa on, säädetään yliopiston esityksestä opetusministeriön asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista liitteenä on
luettelo yliopistojen koulutusaloista, tutkintojen nimistä ja yliopistoista, joissa tutkintoja voidaan suorittaa. Sen mukaan koulutusvastuu lääketieteen lisensiaatin tutkinnoissa on Helsingin

yliopistolla, Itä-Suomen yliopistolla, Oulun yliopistolla, Tampereen yliopistolla ja Turun yliopistolla. Samassa asetuksessa todetaan, että ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on:
l) pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden
tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus;
2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenaiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön;

3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja
kansainvälisessä yhteistyössä;
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4) valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen;
5) hyvä viestintä-ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.
Lisäksi asetuksessa todetaan, että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi kuu-

lua pems- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja; viestintä- ja kieliopintoja; monitieteisiä
opintokokonaisuuksia; muita opintoja; asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.
Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnoissa, yhteiskuntatieteollisen alan tutkintoon kuuluvassa sosiaalityön koulutuksessa, proviisorin hitkinnossa sekä

psykologian maisterin tutkinnossa opintoihin kuuluu lisäksi pakollinen harjoittelu.
Asetuksessa todetaan, että koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan

ammatillisiin käytäntöihin.
Tämän enempää lääketieteen koulutuksesta ei säädetä, koska yliopistolaissa todetaan, että yliopistoilla on tutkimuksen ja opetuksen vapaus. Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta
sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteishinnan
kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaihittavuutta.
Lisäksi yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita

ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
Näistä syistä opetus- ja kulttuuriministeriä ei ole toimivaltainen antamaan yliopistoille ohjeita
koulutuksen sisällöllisestä kehittämisestä, lääketiedettä kouluttavat yliopistot vastaavat koulutuksensa laadusta ja sen kehittämisestä.
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