
Farmasian lisensiaatin tutkintoon sisältyvä sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus ja 

apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus 

Helsingin yliopiston sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille tarkoitti 

ammatilliseen lisensiaattitutkintoon johtavaa koulutusta (Asetus 495/2009). Tutkintoon kuului 

järjestelmällinen teoreettinen ja käytännöllinen syventyminen erikoisalaan, lisensiaatin tutkimus omalta 

erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 

19.8.2004/794, § 24). Koulutukseen otettiin opiskelijoita vuosina 2010, 2011, 2014 ja 2015. Osa 

opiskelijoista haki FaL-tutkinnon suoritusoikeuden lisäksi FaT-tutkinnon suoritusoikeuden. 

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus on yhdistänyt ja korvannut sairaala- ja 

terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksen ja apteekkifarmasian erikoistumisopinnot (PD). Koulutus 

järjestetään yhteistyönä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa. Opiskelijoita on koulutukseen otettu 2016 

lähtien. 

Opiskelijat, joilla on oikeus suorittaa farmasian lisensiaatin tutkintoon sisällytettävä sairaala- ja 

terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus ja jotka lisäksi suorittavat farmasian tohtorin tutkintoa tai 

ovat suorittaneet sen, voivat suorittaa erikoistumiskoulutuksen tavalla a), b) tai c). 

a)  

 Opiskelija luopuu FaL-tutkinnon suoritusoikeudesta suoritettuaan kaikki vanhamuotoisen koulutuksen 
mukaiset pakolliset ja valinnaiset opinnot lisensiaatintutkimusta lukuun ottamatta. Hänelle kirjataan 
erillisopinto-oikeus sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksen suorittamiseen.  

 Opiskelijan laatimalla alaltaan soveltuvalla väitöskirjalla (FaT), voidaan hyväksilukea 
erikoistumiskoulutuksen tutkielmaosuus.  

 Erikoistumiskoulutuksesta voidaan antaa erillinen todistus 31.7.2023 saakka. Vaadittujen opintojen, eli 
väitöskirjan (FaT), tulee olla suoritettu viimeistään 31.7.2023.  

 Opinnot suoritettuaan opiskelija saa erillisen todistuksen sairaala- ja terveyskeskusfarmasian 
erikoistumiskoulutuksesta, nimike: erikoisproviisori (sairaala- ja terveyskeskusfarmasia). 

b)  

 Opiskelija luopuu FaL-tutkinnon suoritusoikeudesta ja siirtyy maksulliseen erikoistumiskoulutukseen 

(apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille), nimike: erikoisproviisori (apteekki- 

ja sairaalafarmasia). 

 

c)  

 Opiskelija pitää FaL-tutkinnon suoritusoikeuden ja suorittaa sairaala- ja terveyskeskusfarmasian alan 

lisensiaatin tutkinnon, nimike: FaL (sairaala- ja terveyskeskusfarmasia).  

 Opiskelija voi käyttää jo julkaistuun väitöskirjaan tai tekeillä olevaan väitöskirjaan sisältyviä artikkeleja 

lisensiaatintutkimukseensa, minkä lisäksi hänen on kirjoitettava erillinen yhteenveto-osuus. 

Lisensiaatintutkimus tarkastetaan ja hyväksytään samoin kuin muutkin lisensiaatintutkimukset eli 

farmasian tiedekuntaneuvosto nimeää työlle tarkastajat ja hyväksyy työn.  

 Lisensiaatin tutkintoon sisällytettävää erikoistumiskoulutusta suorittaville opiskelijoille tarjotaan 

opetus- ja ohjausresursseja sekä lisensiaatintutkimuksen tarkastus 31.7.2023 saakka. 

 Lisensiaatintutkimuksen tarkastusmenettelyt säilyvät ennallaan ja lisensiaatintutkimuksia hyväksytään 

niin ikään 31.7.2023 saakka. 


