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Lausunto luonnoksesta terveydenhuoltolain muuttamiseksi; lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen
antaminen

Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry (SELY) haluaa lausua luonnoksesta
terveydenhuoltolain muuttamiseksi liittyen lääketieteellisten
asiantuntijalausuntojen antamiseen.
Kyseisessä hallituksen esitysluonnoksessa ehdotuksena on lisäys
terveydenhuoltolakiin, jossa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri velvoitetaan
järjestämään valtion maksamaa korvausta vastaan oikeusistuimien pyytämiä
asiantuntijalausuntoja. Tällä hetkellä tehtävää ei ole velvoitettu minkään
organisaation tehtäväksi.
Sairaanhoitopiireillä on jo nyt paljon tehtäviä, jotka eivät varsinaisesti kuulu
ydinvelvoitteiden piiriin. Siten on valitettavaa, että tehtäisi tämänkaltainen
lisäys, joka kuluttaa aikaa muilta varsinaisilta ydintehtäviltä, kuten potilaiden
hoidolta. Siitäkin syystä kustannusten korvauksen tulee olla riittävää.
Yliopistosairaaloissa on toki paras osaaminen eri lääketieteen aloilla. Siten
asiantuntijalausuntojen laatiminen yliopistollisten sairaanhoitopiirien viroissa
työskentelevien lääkärien toimesta on luontevaa, kunhan niiden laatimiseen
käytetty aika ja vaiva korvataan kohtuullisesti. Kahden vuoden siirtymäaika
lausuntopyyntöjen määrän kehityksen seuraamiseen on myös tärkeä, jotta
muutokset pyyntöjen määrissä tulevat esille.
Korvausten suuruudesta on tarkoitus säätää asetuksella. Kustannuksia
aiheutuu toiminnan koordinoinnista, lausuntojen laatimisesta,
asiantuntijakuulemisista ja valmistautumisesta. Siihen kuinka suureksi
kustannukset muodostuvat, vaikuttaa lausuntopyyntöjen määrä sekä niiden
laatimiseen kuluva työmäärä. Lausuntojen laatimisen kustannuksia on arvioitu
Vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenilleen maksamien lausuntopalkkioiden
perusteella. Tältä pohjalta on päädytty arvioon 800 euron kustannuksesta
suppeasta lausunnosta ja 1500 euron laajasta lausunnosta. Tämän lisäksi
korvattaisiin asiantuntijakuulemisesta tuntiperusteisesti; tuntihinta-arvioksi on
esitetty 50-80 euroa.
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Tämänkaltaiset lausunnot ovat yleensä hyvinkin työläitä ja saattavat viedä
esim. viikonkin verran aikaa. Aiemmin Valviran pysyvien asiantuntijoiden
palkkiopäätöksessä oli huomioitu erillisportaana ”poikkeuksellisen vaativa
lausunto ja selvitystyö”, jonka hinnoittelu on ollut 1200-2200 euroa. Tämän
perusteella 800 ja 1500 euron palkkion lisäksi olisi vastaava poikkeuksellisen
vaativa lausunto, jonka palkkio olisi vähintään 2200 euroa.
Kaikkinensa ehdotuksen portaikko 800 euroa ja 1500 euroa sekä 2200 euroa
on alakanttinen. Paremminkin sen tulee olla 1000 euroa ja 1800 euroa sekä
erityisen vaativa 2600 euroa, ottaen huomioon, että lausuntojen laatijoina
ovat yliopistosairaaloiden viroissa toimivat erikoissairaanhoidon
huippuasiantuntijat. Tässä palkkaryhmässä kuukausiansio on luokkaa 9000
euroa. Kustannustasoa tulee myös seurata, jotta se pysyy palkkakehityksessä
mukana.
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