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Sosiaali- ja terveysministeriö
Asia: Professoriliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Professoriliitto lausuu kunnioittavasti seuraavaa:
Professoreiden mahdollisuus toimia sivuviroissa tai niitä vastaavissa tehtävissä turvattava
Voimassa olevan erikoissairaanhoitolain 28 §:ssä ja 29 §:ssä (alla) on säädetty professoreiden ja
muun yliopistojen kliinisestä koulutuksesta vastaavan henkilöstön mahdollisuudesta toimia sairaanhoitopiirien sivuviroissa. Tällä tavalla on varmistettu uusimman tutkimustiedon käyttäminen lääkärien ja hammaslääkärien opetuksessa. Vastaavanlainen järjestely puuttuu valmistelussa olevasta
lakikokonaisuudesta. Professoriliitto edellyttää, että asiasta säädetään jatkossakin lain tasolla. Lisäksi liitto ehdottaa, että lakiin lisätään hoitotieteet.
28 §
Yliopistollisessa sairaalassa toimivan yliopiston lääketieteellisen koulutusyksikön professorit voivat toimia sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle antamansa suostumuksen mukaisesti samalla yliopistollisen sairaalan ylilääkärin sivuviran tai -toimen haltijoina. Yliopiston muut opettajat voivat sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle antamansa suostumuksen mukaisesti samalla toimia yliopistollisen sairaalan lääkärin tai muun sivuviran tai toimen haltijana sen mukaan, kuin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tarkemmin määrää.
Jos professori ei ole käytettävissä ylilääkärin tehtävien hoitoon tai jos sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä katsoo siihen olevan erityistä syytä, kuntayhtymä voi enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan professorin sijasta määrätä ylilääkäriksi yliopiston apulaisprofessorin tai sairaalan viranhaltijan, jolla on vähintään dosentin pätevyys.
Yliopistollisessa sairaalassa voi olla myös muu sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valitsema ylilääkäri kuin yliopiston viranhaltija.
Lääketieteellisellä koulutusyksiköllä tarkoitetaan myös hammaslääketieteellistä koulutusyksikköä.
29 §
Yliopiston lääketieteellisen koulutusyksikön professoreiden ja muiden opettajien toimimisesta yliopistollisen sairaalan lääkäreinä tai muina toimihenkilöinä sovitaan sairaanhoitopiirin kuntainliiton ja yliopiston kesken erikseen. Samoin erikseen sovitaan muun
korkeakoulun professoreiden ja muiden opettajien toimimisesta sairaalan toimihenkilöinä.
Jolleivat sairaanhoitopiirin kuntainliitto ja yliopisto pääse sopimukseen 1 momentissa
tarkoitetuista asioista, ratkaisee asian valtioneuvosto.

Mitä 1 momentissa on säädetty yliopiston muista opettajista koskee soveltuvin osin
muun korkeakoulun professorien ja muiden opettajien toimimista sairaalan sivuviran
haltijana.
Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus turvattava
Professoriliitto toteaa, että sairaanhoitopiirit ovat joutuneet kattamaan liian suuren osan opetus- ja
tutkimustoiminnan kustannuksista palvelujen rahoituksen kautta. Tämä ei ole enää mahdollista
suunnitteilla olevassa rahoitusmallissa. Liitto edellyttää, että koulutuksen erityisvaltionosuus- sekä
valtion tutkimusrahoitus on palautettava alkuperäiselle tasolleen. Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus tulee ratkaista valtakunnallisesti pysyvin säädöksin.
Lääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksen sekä terveystieteellisen tutkimuksen edellytykset ja
järjestelyt turvattava lain tasolla
Liitto edellyttää, että lainsäädännössä tulee turvata lääkäri- ja erikoislääkärien koulutuksen sekä terveystieteellisen tutkimuksen edellytykset ja järjestelyt. On nähtävissä, että laajan asiakassetelin
käyttöönoton myötä erikoissairaanhoito pirstaloituu ja siirtyy merkittävissä määrin yksityissektorille.
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