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10 aastat Tartu Ülikooli Soome Arstiüliõpilaste
Seltsi asutamisest
Väino Sinisalu – EA peatoimetaja

Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas õpib 2005/2006.
õppeaastal 120 üliõpilast Soomest. Enamik neist
on koondunud Tartu Ülikooli Soome Arstiüliõpilaste
Seltsi (TASLO – Tarton Suomalaiset Lääketieteen
Opiskelijat). Praegu on seltsil 98 liiget. 3. detsembril tähistas TASLO oma 10. sünnipäeva. Pidulikust
üritusest võtsid osa ka Soome Arstide Liidu (SAL)
president Pekka Anttila, liidu peasekretär Heikki
Pälve ning liidu eelmine peasekretär Markku
Äärimaa.
Palusin TASLO juhatuse liikmel Vuokko
Vahteral – 5. kursuse arstiüliõpilasel – lähemalt
rääkida oma seltsist ja arstiõppest Tartu ülikoolis.
Soomes on kokku 5 arstiteaduskonda (Helsingi,
Turu, Tampere, Kuopio ja Oulu ülikoolis). Igaühes
neist on arstiüliõpilased koondunud oma seltsi.
Viimaseid ühendab omakorda ülesoomeline
arstiüliõpilaste liit. Seepärast oli Vuokko Vahtera
sõnul loomulik, et ka Tartus õppivad arstitudengid
asutasid oma seltsi. Analoogsed seltsid on ka
St. Peterburgis, Saksamaal ja Soomes õppivatel Soome arstiüliõpilastel. TASLO on tihedas
kontaktis Soome Arstide Liiduga, Duodecimi
seltsiga ja teiste arstiüliõpilaste seltsidega, samuti
üliõpilasseltsidega Tartus. Suhtlemine ja seltsielu
on aktiivne. Igal aastal peab TASLO ka jõulueelset
pikkujoulu -üritust, eestlastel sellist traditsiooni
ei ole. Soome arstide organisatsioonid näevad
arstiüliõpilastes oma järelkasvu, ja nagu Soomes
õppivad tulevased arstid, saavad ka kõik TASLO
liikmed regulaarselt ajakirju Suomen Lääkärilehti,
Duodecim ja Nuori Lääkärilehti. Igal aastal külastab Soome Arstide Liidu delegatsioon oma tulevasi
kolleege Tartus.
Küsimusele, mis ajendab Soome noori tulema
Tartusse arstiks õppima, vastas Vuokko Vahtera,
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et Soome ülikoolide arstiteaduskonda astumiseks
tuleb läbida tihe konkursisõel. Tartu Ülikooli võetakse vastu gümnaasiumi riigieksamite tulemuste
alusel. Välismaalt tulevad tudengid saavad Tartus
kandideerida riigieelarvevälistele kohtadele ja
konkursi läbimine on kergem. Tartu ülikooli tasulistel
õppekohtadel on aastamaks 52 000 krooni, mida
tõsi küll, kavatsetakse lähiajal tõsta. Eestimaalase
jaoks on see suur summa, kuid keskmise sissetulekuga soomlased suudavad selle eriliste raskusteta tasuda ja oma lastele haridust võimaldada,
hindab Vuokko. Võimalik on ka võtta õppelaenu
mõnest Soome pangast. Peale selle maksab Soome
riik kõigile üliõpilastele, ka välismaal õppijatele
õppetoetust. Tänu sellele on Tartus õppivatel
Soome üliõpilastel elustandard suhteliselt kõrge
ja elamistingimused vist isegi paremad kui Soome
üliõpilastel keskmiselt, arvab Vuokko. Õppetöö
on korraldatud nii, et esimesed 2 aastat on õpetus
ingliskeelne, seejärel ainult eestikeelne.
Vuokko Vahtera sõnul hindavad Soome arstitudengid õpetuse kvaliteeti ja taset Tartu ülikoolis
väga heaks. Ta lisab, et Soomega võrreldes on
teoreetilise õpetuse tase Tartus kindlasti kõrgem.
Samas saavad Soomes õppivad arstiüliõpilased
stuudiumi vältel enam praktilise töö kogemusi ja
oskusi. Heast õpetuse tasemest Tartus annab tunnistust seegi, et praktikume korraldavad ka professorid ja dotsendid. Soomes see nii ei ole. Kindlasti
võimaldab Soomes õppivatel tudengitel praktilisi
oskusi harjutada seal kehtiv nõue osaleda haigla
valvetes, Eestis sellist õpetustava ei ole.
Vuokko Vahtera kinnitas, et enamik Tartus õppivatest tudengitest kavatseb edaspidi töötada Soomes. Seal kehtiva korra kohaselt peab arstidiplomi
saanud inimene iseseisva praktiseerimisõiguse
saamiseks läbima nn eurolääkäri vaihe, mis kes-

tab 3 aastat ja mille jooksul töötatakse abiarstina
poolteist aastat haiglas, niisama kaua ka tervisekeskuses. Soomes diplomi saanutel on abiarstina
töötamise aeg 2 aastat. Abiarsti töötasu on küll väiksem kui iseseisva praktiseerimisõigusega kolleegil,
kuid mitte väike ja kindlasti suurem kui Eesti arstil.
„Euroarsti” koolituse läbinu saab õiguse iseseisvalt
töötada üldarstina ja soovi korral jätkata eriarstiks
õppimist residentuuris. Eestis on Soome tudengite
meelest imelik see, et üldarstile ei ole õieti töökohta,
tunnustatakse vaid eriarsti.
SAL president ja peasekretärid kohtusid 3. detsembril Tartus arstide liidu majas ka EAL juhatuse
liikmetega. President Pekka Anttila hinnangul oli see

mitteametlik heade naabrite ja kolleegide kokkusaamine. Arutati koostöö jätkamise ja tihendamise
võimalusi. P. Anttila ja H. Pälve pidasid ülioluliseks,
et ka edaspidi vahetaksid EAL ja SAL infot ning
seisukohti arstide palga ja töötingimuste kohta.
Soomes töötavad Eesti arstid ei tohiks seal töötada
madalama palga eest. Kindlasti on mõlema maa
arstide liitudel lai tööpõld meditsiinieetika vallas,
sellealast koostööd on vaja laiendada.
Nii P. Anttila kui ka H. Pälve külastasid Tartut ka
enam kui 10 a tagasi ja märkisid tunnustavalt, et
elu Eestis on edenenud hämmastavalt kiiresti. Eesti
ja Soome traditsioonilisi koostöö ja sõprussidemeid
tuleb kinnitada ning edendada, seda nii organisatsioonide kui ka personaalsel tasemel.

Soome ja Eesti arstide liidu esindajad kohtumisel arstide liidu majas 2. detsembril 2005. Istuvad paremalt
Pekka Anttila, Andres Kork. Seisavad paremalt Vallo Volke, Indrek Oro, Markku Äärimaa, Heikki Pälve, Andres Lehtmets,
Katrin Rehemaa, Väino Sinisalu.
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