Jo tuhat suomalaista opiskelee lääkäriksi ulkomailla – Latviassa
valmistunut lääkäri saa Suomessa toimiluvan noin viikossa
Lääkäriliitto vaatii suomalaisia tiedekuntia vähentämään opiskelijamääriä, koska
lääkäreistä uhkaa tulla ylitarjontaa.
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RIIKA
VASTAISUUDESSA yhä useammalla suomalaislääkärillä on ulkomailta hankittu tutkinto.
Ulkomaisissa yliopistoissa on nyt jo yli tuhat suomalaista lääketieteen opiskelijaa ja määrä
näyttää olevan tasaisessa kasvussa.
Ilmiö on yleistynyt nopeasti. Kelan mukaan vielä lukuvuonna 2011–2012 opintotukea sai
298 ulkomailla tutkintoaan tekevää lääketieteen opiskelijaa.
”Sen jälkeen kasvu oli alkuun vuosittain noin 50 opiskelijaa, sitten 100. Lukuvuonna 2015–
2016 opintotukea saavia opiskelijoita oli 761 ja 2016–2017 jo 956, joten nyt vuotuinen
kasvu oli jo 200”, sanoo Suomen Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro.
”Eivätkä kaikki saa tai hae opintotukea, sillä osalla on esimerkiksi jo tutkinto tai opintoja
Suomessa ja rajalliset opintotukikuukaudet käytetty. Kyselyssämme lääketiedettä
ulkomailla opiskeleville vastaajista yhdeksän prosenttia sanoi, ettei saa opintotukea.”
SUOSITUIN opiskelumaa on Ruotsi, mutta toiselle sijalle on noussut Latvia. Tänä syksynä
suomalaisten lääketieteenopiskelijoiden määrä ylitti 200:n rajan.
”Nyt syksyllä aloitti hieman yli 40 fuksia”, kertoo Riian suomalaisten lääketieteen
opiskelijoiden järjestön Rislon puheenjohtaja Niko Turkka.
Opiskelijat jakaantuvat kahteen yliopistoon, Latvian yliopistoon ja Rīga Stradiņš yliopistoon. Valtaosa opiskelee Rīga Stradiņšissa, jossa opinnot voi aloittaa syyskuun
lisäksi helmikuussa. Siellä on nyt 183 suomalaista lääketieteen tutkinto-opiskelijaa, kun
Latvian yliopistossa on 28.

LATVIALLE ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat ovat taloudellisesti tärkeitä, sillä
englanninkieliset koulutusohjelmat ovat maksullisia. Rīga Stradiņšissa lukuvuosi maksaa
toisesta EU-maasta tulevalle 12 000 euroa. Latvian yliopisto ilmoittaa koko tutkinnon
hinnaksi 51 000 euroa.
Suomalaisista on kuitenkin tullut Rīga Stradiņšin kolmanneksi suurin ryhmä yliopiston
kannalta vaivattomasti. Yliopisto ei ole mainostanut eikä osallistunut messuille Suomessa,
kansainvälisten asioiden päällikkö Baiba Pētersone kertoo.
”Nyt suunnittelemme osallistumista opiskelijamessuille Suomessa”, hän sanoo.
Lääkäriliiton selvityksen mukaan ulkomailla opiskelevista 80 prosenttia sanoi ainakin
yhdeksi syyksi sen, ettei saanut haluamaansa opiskelupaikkaa Suomesta. Turkan mukaan
tämä on nähtävissä Riiassakin, vaikka mitään tarkkoja lukuja ei olekaan.
TIETO on kulkenut pitkälti suusta suuhun. Näin mahdollisuudesta kuuli myös helmikuussa
Rīga Stradiņšissa opintonsa aloittanut Juuso Tähkäpää, 32.
”Tyksin [Turun yliopistollisen keskussairaalan] päivystyksessä kuulin täällä opiskelevalta
kollegalta, joka oli myös sairaanhoitaja”, hän kertoo.
Tähkäpää oli sillä hetkellä Tyksissä työkeikalla. Hän on valmistunut
ammattikorkeakoulusta ensihoitajaksi.
Mietittyään pari kuukautta hän päätti hakea, eikä ole katunut.
”Näin alkuvaiheessa aikataulu on tosin aika tiukka. Elämän saa aikatauluttaa koulun
ympärille. Vaatimustaso on kova.”
Lääketieteen kurssien päälle tulevat kieliopinnot. Tulevia harjoitteluja varten pitää opetella
latviaa.
YKSI tärkeä selitys Riian suosiolle on sen maantieteellinen läheisyys. Helsingistä on
Riikaan alle 400 kilometriä.
”En olisi Suomessa hakenut kovan kilpailun vuoksi Helsinkiin opiskelemaan, vaikka asuin
siellä”, sanoo Latvian yliopistossa opinnot tänä syksynä aloittanut Annina Hirvinen, 28.
Kun Helsingistä katsoo, Riika on yhtä lähellä kuin Kuopio ja selvästi lähempänä kuin Oulu.
Hirvinen on insinööri ja kauppatieteiden maisteri, joka halusi alun perin lääkäriksi.
Valmistuttuaan ja pari vuotta työelämässä oltuaan hän huomasi ajatuksen yhä polttelevan
ja päätti repäistä. Hän sanoi päätyneensä nopeasti Latviaan, vaikka opinnot ovatkin
maksullisia.
Latvian yliopistoon valitaan papereilla, Rīga Stradiņšissa todistusten lisäksi vaaditaan
motivaatiokirje ja kaksi suosittelua.

”Piti miettiä, kuinka paljon käytän aikaa ja rahaa hakuprosessiin. Pyhitänkö vuoden
pääsykokeisiin valmistautumiseen.”
RIIKAAN on tullut viime vuosina paljon ulkomaalaisia lääketieteen opiskelijoita erityisesti
Saksasta. Latvian yliopisto on pitänyt sisäänottonsa suunnilleen ennallaan, mutta Rīga
Stradiņšissa ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2013.
Nyt kasvu on tasaantunut. Nopeimman kasvun aikaan jotkut uudet opiskelijat kokivat
opiskelijoita olleen liikaa opettajien määrään nähden, mutta enää valituksia ei ole kuulunut.
Valtaosa opiskelijoista on tyytyväisiä, Rislon puheenjohtaja Turkka sanoo nykytilanteesta.
Turkka, 29, itse on neljännen vuoden opiskelija Latvian yliopistossa. Hän opiskeli ennen
matematiikkaa Helsingissä.
”Kuri on myönteisellä tavalla tiukka”, hän sanoo.
Opinnot pystyy rahoittamaan opintotuella ja -lainalla ja elinkustannukset ovat Suomeen
suhteutettuna matalia, hän lisää. Ja Riika on mukava kaupunki.
LÄÄKÄRILIITTO on edunvalvojana huolissaan tilanteesta. Sen kyselyssä ulkomailla
opiskelevista 62 prosenttia sanoi aikovansa palata varmasti Suomeen ja 3 prosenttia, ettei
varmasti aio.
Heistaron mukaan lääkäreistä uhkaa tulla ylitarjontaa, elleivät suomalaiset tiedekunnat
vähennä sisäänottomääriä.
”Muuten kaikille valmistuneille lääkäreille ei riitä erikoistumispaikkoja. Melkein kaikki
lääkärit haluavat erikoistua, mikä alkaakin olla välttämättömyys”, hän sanoo.
EU-maiden tutkinnot vastaavat toisiaan
Opiskelumaina suosittuja ovat erityisesti muut EU-maat, sillä EU:ssa periaatteessa
tutkinnot vastaavat toisiaan.
Esimerkiksi Latviassa valmistunut lääkäri saa Suomessa ammatinharjoittamiseen
vaadittavan toimiluvan noin viikossa.
EU:n ulkopuolella opiskelleet joutuvat suorittamaan lisätenttejä ja harjoittelujakson, jos
haluavat työskennellä Suomessa.

