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Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman
mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

yksityisille terveyspalvelujen tuottajille

ja

työnantajan ylläpitämille terveysasemille

Ohje perustuu lakiin 1198/2013 ja asetukseen 1746/2015.

Tämä ohje koskee korvausten hakemista vuonna 2016 aiheutuneista kustannuksista.

Korvausten hakuajat

puolivuotisjakso hakuaika
1.1.–30.6.2016 1.7.–30.9.2016
1.7.–31.12.2016 1.1.–31.3.2017

Ohjetta tarkistetaan ja uudistetaan vuosittain.

Sisällys

Ketkä voivat hakea tätä korvausta ................................................................................................. 2

Korvauksen saamisen perusasioita ................................................................................................. 2

Korvaukseen oikeuttava palvelu ..................................................................................................... 3

Korvaukseen oikeuttavat kustannukset ........................................................................................... 4

Korvauksen hakuajat ja valvonta ................................................................................................... 4

Korvaushakemus ......................................................................................................................... 5

Korvaushakemuksen käsittely ....................................................................................................... 5

Yhteyshenkilöt Työterveyslaitoksessa ............................................................................................. 5

Laki 1198/2013 .......................................................................................................................... 6

Asetus 1746/2015 ....................................................................................................................... 7



2

Ketkä voivat hakea tätä korvausta

Korvaukseen ovat oikeutettuja

· yksityiset terveyspalvelujen tuottajat
(yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 152/1990 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut palvelujen
tuottajat)

ja

· työnantajan ylläpitämät terveysasemat
(työterveyshuoltolain 1383/2001 7 §:n 2 kohdassa tarkoitetut palvelujen tuottajat).

Jos koulutuspaikka on oikeutettu saamaan antamastaan työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta
korvausta terveydenhuoltolain 1326/2010 perusteella, ei tällaiselle yksityiselle terveyspalvelujen tuottajalle
makseta korvausta lain 1198/2013 perusteella.

Korvauksen saamisen perusasioita

Koulutuspaikkasopimus

Korvaushakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että yliopisto ja koulutuspaikka ovat tehneet
koulutettavien lääkärien toimimisesta koulutuspaikassa kirjallisen koulutuspaikkasopimuksen. Kopio
voimassa olevasta sopimuksesta liitteineen on liitettävä korvaushakemukseen.

Koulutuspaikkasopimuksessa on:

1) mainittava koulutettavien lääkäreiden määrä;

2) nimettävä yksi tai useampi yliopiston hyväksymä kouluttaja siten, että kouluttaja on
työterveyshuollon erikoislääkäri, tai kuntoutuslaitoksen osalta tarvittaessa työterveyshuollon
koulutusohjelman vastuuhenkilön hyväksymä muun soveltuvan alan erikoislääkäri ja että yhden
kouluttajan ohjattavana on enintään kolme lääkäriä kerrallaan kalenterikuukautta kohti;

3) oltava kouluttajan sitoumus antaa henkilökohtaista ohjausta koulutettavalle lääkärille kaksi tuntia
viikossa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti.

Koulutusaikaan liittyvät säännökset

Korvausta voidaan maksaa enintään siltä ajalta, joka on määritelty erikoislääkärikoulutuksen opinto-
oppaassa eriytyvään koulutukseen kuuluvan erikoistumispalvelun pituudeksi (esimerkiksi
työterveyshuoltojakso 24 koulutuskuukautta).

Lyhin yksittäinen palvelujakso, jolta korvausta voi hakea, on yksi kuukausi (kalenterikuukausi tai 30
peräkkäistä päivää).

Erikoistuvan lääkärin koulutusaikana voi tulla tilanne, jossa tutkintoon vaadittava palvelu tulee täyteen,
mutta työsuhde koulutuspaikassa jatkuu. Ylimeneviltä kuukausilta ei makseta korvausta
koulutuskustannuksista.

Osa-aikainen palvelu: kalenterikuukausi vs. koulutuskuukausi

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaan pysyväismääräysten mukaan erikoislääkärikoulutus suoritetaan
ensisijaisesti kokopäivätyössä.

Mikäli palvelulle asetetut tavoitteet saavutetaan, se on mahdollista suorittaa myös osittain osapäiväisenä.
Osa-aikaisesta palvelusta tulee sopia etukäteen koulutusohjelman vastuuhenkilön kanssa, mikäli yli puolet
koulutuksesta suoritetaan osa-aikaisena.

Osa-aikainen palvelu on oltava vähintään 50 % kokopäiväisestä palvelusta. Tällöin koulutusaika vastaavasti
pitenee.

Kahta tai useampaa alle 50 %:n työajalla samalla ajanjaksolla, eri työnantajan palveluksessa tehtyä
palvelujaksoa ei voi yhdistää siten, että ne muodostavat yhteensä 100 % palvelusuhteen. Jos esimerkiksi
yksi palvelujakso on samalla ajanjaksolla 60 % kokopäiväisestä palvelusta ja jälkimmäinen 40 %
kokopäiväisestä palvelusta, ainoastaan ensimmäinen (eli 50 % kokopäiväisestä palvelusta ylittävä) palvelu
hyväksytään. Mikäli palvelujaksot ovat molemmat 50 % ja 50 %, voidaan molemmat palvelujaksot
hyväksyä.
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Mahdollinen osa-aikainen palvelu tulee muuntaa korvaushakemusta varten kokopäivätyötä vastaaviksi
koulutuskuukausiksi.

Esimerkki:  Erikoistuva lääkäri suorittaa 80 % osa-aikaista palvelua 6 kalenterikuukauden ajan. Korvaushakemukseen
ilmoitetaan suoritettua palvelua 4,8 kuukauden ajalta (= 6 x 0,8), ja toteutuneita koulutuskustannuksia
voidaan korvata enintään 7 200,00 euroa (4,8 x 1 500,00).

Korvaukseen oikeuttava palvelu

Korvausta voi hakea yliopiston hyväksymässä työterveyshuollon koulutuspaikassa suoritettujen eriytyvän
koulutuksen palvelujaksojen kustannuksista alla olevan taulukon mukaisesti. Korvausta ei voi hakea
runkokoulutuksen palvelujaksojen suorittamisesta aiheutuneista kustannuksista.

KORVAUKSEEN OIKEUTTAVAA
PALVELUA VOI OLLA

TYÖTERVEYSHUOLLON ERIKOISLÄÄKÄRITUTKINNON RAKENNE

Yliopiston hyväksymän
koulutusohjelman mukaisesta
työterveyshuollon erikoislääkäri-
koulutuksesta aiheutuvien
kustannusten korvaukseen
oikeuttava palvelu enintään Erikoislääkärikoulutus, 6 vuotta

- Runkokoulutus 24 kk

24 kk työterveyshuoltopalvelua Työterveyshuoltojakso 24 kk

Kliiniset palvelujaksot muilla erikoisaloilla 12 kk

a) 6 kk kliinistä palvelua
kuntoutuslaitoksessa

a) Kliininen palvelu yksityisenä terveyspalvelujen tuottajana toimivassa
kuntoutuslaitoksessa, jonka yliopisto on hyväksynyt työterveyshuollon
erikoislääkärikoulutuksen koulutuspaikaksi.

b) 6 kk kliinistä palvelua vastaava
osuus palveluna työterveyshuollossa

b) Jos runkokoulutukseen on kuulunut sairaalapalvelua, joka täyttää
koulutussuunnitelman tavoitteet ja se ilmenee erikoistumissuunnitelmassa,
voidaan palvelua hyväksyä eriytyvän vaiheen kliiniseksi palveluksi. Tällöin
runkokoulutuksesta hyväksytyn kliinisen palvelun vastaava osuus tulee korvata
muulla palvelulla esim. työterveyshuollossa siten, että koulutuksen
kokonaiskesto on 6 vuotta ja se sisältää kliinistä palvelua vähintään 12 kk.

a) 6 kk palvelua
kuntoutuslaitoksessa

tai

erityisestä syystä 6 kk palvelua
työterveyshuollossa

b) 6 kk palvelua
kuntoutuslaitoksessa

a) Työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjakso 6 kk
(1.8.2007 alkaen)

Työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjakso suoritetaan yliopiston hyväksymissä
koulutuspaikoissa. Soveltuvia koulutuspaikkoja ovat sairaaloiden
kuntoutustutkimusyksiköt ja yliopiston hyväksymät kuntoutuspalvelujen
tuottajat. Myös palvelu kliinisillä aloilla voidaan hyväksyä vastuuhenkilön
päätöksellä, mikäli painopiste on työkyvyn arvioinnissa ja kuntoutuksessa.

Lisäksi 6 kk palvelu voidaan erityisestä syystä hyväksyä työterveyshuollossa
suoritettuna. Edellytyksenä tällöin on, että tätä toimintaa varten on perustettu
erillinen yksikkö tai että kyseessä on palvelu etukäteen suunnitellussa,
määräaikaisessa, työkyvyn arviointiin ja kuntoutukseen keskittyvässä
projektissa.

TAI
b) Työterveyslaitosjaksoa korvaava palvelu 6 kk
(ennen 1.8.2007 voimassa olleen opinto-oppaan mukaisesti)

Työterveyslaitosjakson kesto on 1 vuosi ja tästä ajasta voi 6 kk suorittaa
korvaavalla palvelulla. Korvaavaksi palveluksi hyväksytään palvelu kliinisillä
aloilla (ihotaudit, keuhkosairaudet, korva-, nenä- ja kurkkusairaudet, kuntoutus)
mikäli se sisältää työperäisten sairauksien diagnostiikkaa tai työkyvyn arviointia
ja ylläpitoa. Korvaava palvelu ei lyhennä kliinisen koulutuksen palvelun pituutta
muilla erikoisaloilla. Korvaavaa palvelua voi olla myös tutkimustyö.

- Työterveyslaitosjakso 6 kk
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Korvaukseen oikeuttavat kustannukset

Korvausta voidaan maksaa ainoastaan toteutuneista koulutuskustannuksista. Hakijan tulee liittää
hakemukseen kirjanpidon ote tai tositteet tai muu luotettava selvitys kustannusten toteutumisesta.
Mahdollisten selvitysten tulee perustua yrityksen kirjanpitoon, josta kustannukset ovat todennettavissa.

Maksettava korvaus on enintään 1 500,00 € yhtä koulutusohjelman mukaista eriytyvän koulutuksen
koulutuskuukautta ja koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden. Tämä vastaa kokopäivätyössä suoritettavaa
palvelua.

Kunkin kuukauden enimmäiskorvauksesta 1 500,00 € voidaan maksaa:

1. 600,00 € kouluttajana toimivalle erikoislääkärille työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin
henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä

2.  enintään 900,00 € yliopiston hyväksymään muuhun työterveyshuollon erikoislääkäri-
koulutuksen järjestämiseen sekä erikoistuvan lääkärin ohjauksesta maksettavien kouluttavan
erikoislääkärin palkkakustannusten lakisääteisiin palkkasivukustannuksiin.

Kohdasta 2 korvattavia kustannuksia ovat muun muassa:

§ koulutettavalle lääkärille ohjausta antavan erikoislääkärin palkkakustannusten lakisääteiset
palkkasivukustannukset,

§ opetukseen tarvittava kirjallisuus, oppimateriaali ja lehdet,

§ kurssimaksut koulutettavan lääkärin osallistumisesta teoreettiseen kurssimuotoiseen
koulutukseen ja toimipaikkakoulutukseen,

§ matkakustannukset koulutettavan lääkärin osallistumisesta teoreettiseen kurssimuotoiseen
koulutukseen ja toimipaikkakoulutukseen,

§ koulutettavan lääkärin teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen ja toimipaikka-
koulutukseen osallistumiseen käyttämän työajan kustannukset koulutettavan palkkaan
perustuen. Työajan kustannusten korvaaminen ei koske ammatinharjoittajina toimivia
koulutettavia lääkäreitä,

§ toimipaikkakoulutuksen järjestämisestä koulutuspaikalle aiheutuneet kustannukset, mikäli
koulutus on suunniteltu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille yliopiston hyväksymän
koulutusohjelman mukaisena koulutuksena. Korvattavia kustannuksia ovat muun muassa

Þ toimipaikan ulkopuolisten luennoitsijoiden luentopalkkiot ja matkakustannukset,
Þ koulutusmateriaali,
Þ koulutustilavuokrat,

§ kouluttajan koulutuksesta aiheutuneet kurssimaksut ja matkakustannukset, jotka ovat
aiheutuneet osallistumisesta

Þ yliopiston järjestämään työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin ohjaamiseen
liittyvään pedagogiseen kouluttajakoulutukseen

ja/tai
Þ muuhun yliopiston järjestämään työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin

ohjaamiseen liittyvään kouluttajakoulutukseen.

Lakisääteiset palkkasivukustannukset korvataan Verohallinnon 2016 syventävien vero-ohjeiden mukaan:
Lakisääteiset, palkkasummaan perustuvat kulut, joista työnantaja vastaa palkan lisäksi; esimerkiksi
työnantajan sosiaaliturvamaksu, työnantajan osuus pakollisesta työeläkemaksusta ja työttömyysvakuutus-
maksusta, tapaturmavakuutusmaksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu.

Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

Korvauksen hakuajat ja valvonta

Korvausta haetaan Työterveyslaitokselta kirjallisesti jälkikäteen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua
kulloisenkin puolivuotisjakson päättymisestä. Hakuaikana voi hakea korvausta ainoastaan siltä
puolivuotisjaksolta, jota hakuaika koskee.

Puolivuotisjakso Hakuaika
1.1.–30.6.2016 1.7.–30.9.2016
1.7.–31.12.2016 1.1.–31.3.2017

Korvaushakemuksen tulee olla perillä Työterveyslaitoksessa kunkin puolivuotisjakson hakuajan päättyessä
(30.9.2016 ja 31.3.2017).



5

Korvauksen hakija vastaa siitä, että korvaushakemuksen tiedot ovat oikeita ja pitävät paikkansa.

Korvausten oikeellisuuden valvomiseksi sosiaali- ja terveysministeriöllä ja Työterveyslaitoksella on oikeus
tarkastaa korvausta saaneiden toimintaa. Tarkastusta varten sosiaali- ja terveysministeriöllä ja
Työterveyslaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
estämättä korvauksetta käyttöönsä välttämättömät tiedot, asiakirjat ja muu aineisto.

Korvaushakemus

Hakemuksen tulee sisältää kolme hakemuslomaketta täytettynä sekä vaaditut liitteet:

Hakemuslomake 1 Koontilomake koulutuspaikassa toteutuneista erikoislääkärikoulutuksen kustannuksista.
Kootaan yhteen kaikkien koulutettavien osalta tiedot kustannuksista ja
korvaukseen oikeuttavista koulutuskuukausista.

Hakemuslomake 2 Koulutuspaikan kustannukset koulutettavaa lääkäriä ja koulutuskuukautta kohti.
Täytetään yksi lomake kutakin koulutettavaa lääkäriä kohti.

Hakemuslomake 3 Koulutettavan lääkärin erikoistumiskoulutukseen kuuluva palvelu. Tiedot tarvitaan
korvaukseen oikeuttavan koulutuksen kokonaisaikamäärän selvittämiseksi.
Täytetään yksi lomake kutakin koulutettavaa lääkäriä kohti.

Hakemuksen liitteet:

1. Kopio voimassa olevasta, yliopiston ja koulutuspaikan välisestä koulutuspaikkasopimuksesta
liitteineen; myös koulutuspaikan ja yliopiston väliset sopimusmuutokset (esimerkiksi
kouluttajavaihdokset).

2. Kirjanpidon ote tai tositteet tai muu luotettava selvitys korvaushakemuksesta ilmoitetuista,
toteutuneista kustannuksista. Mahdollisten selvitysten tulee perustua yrityksen kirjanpitoon, josta
kustannukset ovat todennettavissa.

§ Tosite kouluttajakorvauksen maksusta: kirjanpidon ote tai allekirjoitettu selvitys
maksetusta korvauksesta tai allekirjoitettu koulutuspaikan sitoumus korvauksen
maksamisesta.

§ Kirjanpidon ote tai tositteet kaikista haetuista koulutuskustannuksista, esimerkiksi
matkalasku tai korvausta hakevalle koulutuspaikalle osoitettu lasku.

§ Selvitys koulutettavan lääkärin teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen ja
toimipaikkakoulutukseen osallistumiseen käyttämän työajan palkkakustannuksista ja
ko. kustannusten perusteista.

3. Kopio koulutettavan lääkärin yliopiston opinto-oikeuspäätöksestä työterveyshuollon erikoislääkärin
koulutusohjelmaan.

4. Koulutettavan lääkärin oma selvitys korvaushakemuksessa ilmoitettujen palvelujen
suorituspaikoista ja kestosta tai yliopiston antama välipäätös, mikäli koulutettava lääkäri on tehnyt
yliopiston tiedekunnalle selvityksen/selvityksiä suorittamistaan palveluista.

Korvaushakemuksen käsittely

Työterveyslaitos käsittelee hakemuksen ja lähettää hakijalle korvauksen maksamista koskevan kirjallisen
päätöksen hakemuksessa ilmoitettujen yhteystietojen perusteella sekä maksaa korvauksen hakemuksessa
ilmoitetulle tilille.

Hakija voi hakea muutosta Työterveyslaitoksen antamaan korvauspäätökseen hallintolain (434/2003)
mukaisesti. Työterveyslaitos lähettää hakijalle muutoksenhakuohjeen korvauspäätöksen liitteenä.

Yhteyshenkilöt Työterveyslaitoksessa

johdon assistentti Cherina Dolk
johtaja Marja Tuomainen

etunimi.sukunimi@ttl.fi
puh. vaihde 030 4741

Työterveyslaitos
PL 40, 00251 Helsinki
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Laki 1198/2013

Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta
24 päivänä helmikuuta 1978 annettuun lakiin (159/1978) väliaikaisesti uusi 3 a ja 3 b §
seuraavasti:

3 a § Työterveyslaitokselle suoritetaan valtion talousarvion rajoissa valtion varoista laskennallisin
perustein määrärahaa kustannuksiin, jotka aiheutuvat yliopiston hyväksymän koulutus-
ohjelman mukaisesta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta.

Määrärahan suuruus on kolmen edellisen vuoden tutkintojen lukumäärän keskiarvo
kerrottuna tutkintokohtaisella korvauksella, jonka suuruudesta säädetään sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella.

Työterveyslaitos voi maksaa määrärahasta korvausta yliopistoille, yksityisestä terveyden-
huollosta annetun lain (152/1990) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuille palveluiden tuottajille
(yksityiset terveyspalvelujen tuottajat) ja työterveyshuoltolain (1383/2001) 7 §:n 2 kohdassa
tarkoitetuille palvelujen tuottajille (työnantajan ylläpitämät terveysasemat) niiden antaman
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksista. Lisäksi Työterveyslaitos voi
käyttää määrärahaa Työterveyslaitoksen itse antaman työterveyshuollon erikoislääkäri-
koulutuksen kustannuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään:

1) määrärahan kohdentamisesta;

2) perusteista ja menettelytavoista, joilla korvausten suorittamisesta yksityisille
terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille työterveysasemille päätetään.

3 b §

Jos yliopisto käyttää työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen yksityistä terveys-
palvelujen tuottajaa tai työnantajan ylläpitämää työterveysasemaa, Työterveyslaitos voi
maksaa 3 a §:ssä tarkoitetusta määrärahasta korvausta yksityiselle terveyspalvelujen
tuottajalle ja työnantajan ylläpitämälle työterveysasemalle puolivuosittain koulutuksen
antajan hakemuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan säännökset
hakemusmenettelystä.

Jos yksityinen terveyspalvelujen tuottaja on oikeutettu saamaan antamastaan työterveys-
huollon erikoislääkärikoulutuksesta korvausta terveydenhuoltolain (1326/2010) perusteella,
sille ei makseta korvausta tämän lain perusteella.

Korvauksen saajien on annettava vuosittain Työterveyslaitokselle selvitys 3 a §:n 3
momentin nojalla saamiensa korvausten käytöstä. Työterveyslaitoksen tulee antaa vuosittain
sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys 3 a §:n 1 momentin nojalla saamansa määrärahan
käytöstä, 3 a §:n 1 momentin nojalla laitoksen omaan toimintaan ohjattujen varojen
käytöstä, työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta sekä yhteenveto yliopistojen,
yksityisten terveyspalvelujen tuottajien ja työnantajien ylläpitämien työterveysasemien
saamien korvausten käytöstä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan
säännökset selvitysten antamiseen liittyvästä menettelystä.

Korvausten oikeellisuuden valvomiseksi sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus tarkastaa
Työterveyslaitoksen ja korvausta saaneiden toimintaa ja Työterveyslaitoksella on oikeus
tarkastaa korvausta saaneiden toimintaa. Tarkastusta varten sosiaali- ja terveysministeriöllä
ja Työterveyslaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten estämättä korvauksetta käyttöönsä välttämättömät tiedot, asiakirjat ja
muu aineisto.

--------------------------------------------------------------------------------

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta
2017.
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Asetus 1746/2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen
kustannuksiin valtion varoista vuonna 2016 suoritettavasta määrärahasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työterveyslaitoksen toiminnasta ja
rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 a §:n 2 ja 4 momentin ja 3 b §:n 3 momentin nojalla, sellaisina
kuin ne ovat laissa 1198/2013:

4 § Määrärahan kohdentaminen yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille
terveysasemille

Työterveyslaitos voi hakemuksesta maksaa rahoituslain 3 a §:n 1 momentin nojalla saamastaan
määrärahasta mainitun pykälän 4 momentin mukaista korvausta yksityisille terveyspalveluiden
tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille enintään 1 500 euroa yliopiston
hyväksymän koulutusohjelman mukaista eriytyvän koulutuksen koulutuskuukautta ja kutakin
koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden. Koulutuskuukausien yhteenlaskettu lukumäärä saa olla
enintään 1 375.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta korvauksesta on jaettava kutakin koulutuksessa ollutta
lääkäriä ja koulutuskuukautta kohti:

1) työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin ohjaukseen 600 euroa;

2) yliopiston hyväksymään muuhun työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen järjestämiseen
ja 1 kohdassa tarkoitetusta ohjauksesta maksettaviin lakisääteisiin palkkasivukustannuksiin
yhteensä enintään 900 euroa.

5 § Yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille suoritettavien
korvausten hakeminen

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta antavien yksityisten terveyspalvelujen tuottajien ja
työnantajan ylläpitämien terveysasemien on haettava Työterveyslaitokselta 4 §:ssä tarkoitettua
korvausta kirjallisesti jälkikäteen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kulloisenkin
puolivuotisjakson päättymisestä.

Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että yliopisto ja koulutuspaikka ovat tehneet
koulutettavien lääkäreiden toimimisesta koulutuspaikassa kirjallisen koulutuspaikkasopimuksen.

Hakemukseen on liitettävä jäljennös 2 momentissa tarkoitetusta koulutuspaikkasopimuksesta.

6 § Koulutuspaikkasopimuksen sisältö

Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa koulutuspaikkasopimuksessa on:

1) mainittava koulutettavien lääkäreiden määrä;

2) nimettävä yksi tai useampi yliopiston hyväksymä kouluttaja siten, että kouluttaja on
työterveyshuollon erikoislääkäri, tai kuntoutuslaitoksen osalta tarvittaessa työterveyshuollon
koulutusohjelman vastuuhenkilön hyväksymä muun soveltuvan alan erikoislääkäri ja että yhden
kouluttajan ohjattavana on enintään kolme lääkäriä kerrallaan kalenterikuukautta kohti;

3) oltava kouluttajan sitoumus antaa henkilökohtaista ohjausta koulutettavalle lääkärille kaksi
tuntia viikossa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti.

7 § Tietojen muuttuminen

Jos 5 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa annetut tiedot muuttuvat, yksityisen terveyspalvelujen
tuottajan ja työnantajan ylläpitämän terveysaseman on ilmoitettava asiasta välittömästi
Työterveyslaitokselle.

8 § Määrärahan käyttöön liittyvät selvitykset

Yksityisten terveyspalvelujen tuottajien ja työnantajan ylläpitämien terveysasemien on
annettava Työterveyslaitokselle rahoituslain 3 b §:n 3 momentissa tarkoitettu selvitys
korvaushakemuksen yhteydessä.

9 § Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta
2016.


