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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi" Helsingin yliopistolli
sesta keskussairaalasta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys liittyy samanaikaisesti eduskunnalle 
annettavaan esitykseen erikoissairaanhoitolaik
si ja laiksi erikoissairaanhoitolain voimaanpa
nosta. Erikoissairaanhoitolakia koskevan esi
tyksen mukaan Uudellemaalle perustettaisiin 
kaksi sairaanhoitopiiriä, Uudenmaan sairaan
hoitopiiri ja Helsingin sairaanhoitopiiri. 

Tämän esityksen mukaan Helsingin yliopis
tollinen keskussairaala toimisi erikoissairaan
hoitolaissa tarkoitettuna yliopistollisena sairaa
lana sekä tuottaisi palveluja pääasiassa Uuden-

maan ja Helsingin sairaanhoitopiireille. Hallin
nollisesti Helsingin yliopistollinen keskussai
raala muodostaisi erillisen kuntainliiton, jonka 
jäseninä olisivat Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
ja Helsingin sairaanhoitopiirin jäsenkunnat. 
Ehdotettu laki sisältäisi säännöksiä kuntainlii
ton hallinnosta ja tehtävistä. Helsingin yliopis
to osallistuisi myös kuntainliiton hallintoon. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
samanaikaisesti erikoissairaanhoitolain kanssa 
vuoden 1991 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Tavoitteet 

Erikoissairaanhoitolakia koskevan esityksen 
tarkoituksena on yhdistää erikoissairaanhoi
don kuntainliitot (keskussairaaloiden, aluesai
raaloiden ja mielisairaaloiden kuntainliitot) 
pääasiassa nykyistä keskussairaalapiirijakoa 
noudattaen sairaanhoitopiirien kuntainliitoiksi, 
joilla olisi vastuu alueensa väestön koko eri
koissairaanhoidon järjestämisestä. Mainitun 
esityksen mukaan nykyinen Helsingin yliopis
tollinen keskussairaalapiiri on kuitenkin ehdo
tettu jaettavaksi Helsingin sairaanhoitopiiriksi 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriksi. 

Erikoissairaanhoitolakia koskevan esityksen 
mukaan sairaanhoitopiireissä, joiden alueella 
Turun, Oulun, Tampereen ja Kuopion yliopis
tot sijaitsevat, tulee olla yliopistollinen sairaa
la. Näiden yliopistollisten sairaaloiden hallin
nosta on säädetty erikoissairaanhoitolaissa. 

380328A 

Tämän esityksen tarkoituksena on järjestää 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan asema 
siten, että se toimisi itsenäisenä kuntainliitto
na. Kuntainliiton tehtävänä olisi tuottaa Hel
singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireille nii
den järjestämisvastuuseen kuuluvia sellaisia 
erikoissairaanhoidon palveluja, joiden tuotta
misesta olisi sovittu toisaalta Helsingin yliopis
tollisen keskussairaalan ja toisaalta Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien kesken. Jol
lei sairaanhoidon yliopisto-opetuksen ja tutki
muksen kannalta tarkoituksenmukaista sopi
musta saataisi aikaan, voitaisiin asia ratkaista 
valtioneuvoston päätöksellä. Lisäksi sairaala 
tuottaisi erikoissairaanhoitolaissa tarkoitettuja 
erityistason sairaanhoidon palveluja erityisvas
tuualueellaan, suorittaisi sosiaali- ja terveyden
huollon valtakunnallisessa suunnitelmassa tai 
sen perusteella annetuissa ohjeissa määrätyt 
tehtävät sekä toimisi erikoissairaanhoitolaissa 
tarkoitettuna yliopistollisena sairaalana. 
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2. Keinot 

Lakiehdotuksen mukaan Helsingin yliopis
tollinen keskussairaala toimisi erikoissairaan
hoitolaissa tarkoitettuna yliopistollisena sairaa
lana lakiehdotuksessa tarkemmin määritellyllä 
tavalla. Sairaalan omistaisi ja sitä hallitsisi 
kuntainliitto, jonka jäseninä olisivat Uuden
maan ja Helsingin sairaanhoitopiirien jäsen
kunnat. Kuntainliiton hallinto olisi järjestetty 
periaatteessa samoin kuin niiden sairaanhoito
piirien kuntainliittojen hallinto, joissa on yli
opistollinen sairaala. Tämän mukaisesti pää
tösvaltaa käyttäisi liittovaltuusto, johon yli
opistolla on oikeus valita kaksi äänivaltaista 
jäsentä. Samoin kuntainliittoa johtavaan liitto
hallitukseen yliopisto saisi nimetä kaksi jäsen
tä. Poikkeuksena erikoissairaanhoitolaista olisi 
se, että Helsingin yliopistollisella keskussairaa
lalla ei olisi erillistä johtokuntaa. Suunnittelu
ja valtionosuusjärjestelmä olisi kuntainliiton 
osalta pääosin sama kuin sairaanhoitopiirien 
osalta. Tämä merkitsee sitä, että kuntainliiton 
tulisi laatia oma toteuttamissuunnitelmansa, 
joka alistettaisiin Uudenmaan lääninhallituk
selle vahvistettavaksi. Kuntainliitolle suoritet
taisiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon suun
nittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 
(677 /82) mukainen valtionosuus suunnitehr.an 
mukaisiin kuluihin. Kuntainliitolle suoritettai
siin lisäksi yliopistollisten sairaaloiden käyttö
menoista suoritettava erikoissairaanhoitolain 
mukainen erityisvaltionosuus. 

3. Nykyinen tilanne 

Helsingin yliopistollinen keskussairaalapiiri 
käsittää melkein koko Uudenmaan läänin. Pii
rin keskussairaalana toimii Helsingin yliopis
tollinen keskussairaala. Uudenmaan läänissä 
asuu lähes 1,2 miljoonaa asukasta. Ruotsinkie
lisiä Uudenmaan läänin asukkaista oli vuoden 
1985 lopussa noin 142 000. Helsingin yliopis
tollisella keskussairaalalla on lisäksi laajempaa 
vastuualuetta käsittäviä velvoitteita ja lukuisia 
valtakunnallisia tehtäviä. 

Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa 
oli vuonna 1986 yhteensä 2 456 sairaansijaa. 
Sairaala jakautui kymmeneen toimintayksik
köön, joista suurin oli Meilahden sairaala. 
Hoitopäiviä sairaalassa oli kaikkiaan 728 833. 
Sairaalan pääomamenot olivat 39 800 000 
markkaa ja käyttömenot 1 290 000 000 mark-

kaa. Valtionosuutta sairaalalle suoritettiin 
käyttömenoihin kaikkiaan 495 300 000 mark
kaa. Valtionosuus pääomamenoihin oli 
11 300 000 markkaa sekä yliopiston osuus 
4 200 000 markkaa. 

Henkilö kuntaa sairaalassa oli vuonna 1986 
kaikkiaan 7 365, joista lääkäreitä ja hammas
lääkäreitä yhteensä 624, sairaanhoitajia 2 361 
ja muuta hoitohenkilöstöä 1 040 sekä muuta 
henkilöstöä 3 339. 

4. Valmistelu 

Esityksen valmistelu on käynnistetty erikois
sairaanhoitolakiehdotuksen valmistelun yhtey
dessä siinä vaiheessa, kun valmistelun lähtö
kohdaksi oli asetettu Uudenmaan läänin jaka
minen kahteen sairaanhoitopiiriin. Alustavaa 
selvitystä on tehty myös sosiaali- ja terveysmi
nisteriön työryhmämuistiossa 1987:15 "Uuden
maan sairaalahallintotyöryhmän muistio", jos
sa on selvitetty eri vaihtoehtoja sairaanhoito
piireiksi Uudellamaalla. Sekä Uudenmaan sai
raalahallintotyöryhmän muistiosta että tästä 
esityksestä on pyydetty lausunnot niiltä tahoil
ta, joita Uudenmaan läänin sairaanhoidon jär
jestäminen lähinnä koskee. 

5. Organisatoriset vaikutukset 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan yl
läpitämiseksi muodostettaisiin lakiehdotuksen 
mukaan oma kuntainliitto, jonka jäseninä oli
sivat Uudenmaan ja Helsingin sairaanhoitopii
rien jäsenkunnat. Sairaalan asema olisi täten 
muista kunnallisista erikoissairaanhoitoa anta
vista sairaaloista poikkeava. Kuntainliiton hal
linto olisi kuitenkin järjestetty erikoissairaan
hoitolaissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 
Koska kuntainliiton toiminta käsittäisi vain 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ylläpi
tämisen, ei sairaalalla olisi erikoissairaanhoito
lakiehdotuksen mukaista johtokuntaa. 

Henkilöstön asemaan
1

ja lukumäärään ei uu
distuksella olisi vaikutusta. 

6. Taloudelliset vaikutukset 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
muodostamisella omaksi kuntainliitoksi ei olisi 
vaikutusta kuntien ja valtion väliseen kustan
nustenjakoon, eikä muutoksella muutoinkaan 
olisi muita välittömiä kustannusvaikutuksia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1 §. Lain soveltamisala. Erikoissairaanhoito
laissa ( 1 ) ehdotetaan säädettäväksi sai
raanhoitopiirin kuntainliiton tehtäväksi järjes
tää alueellaan tarvittavat erikoissairaanhoidon 
palvelut. Sairaanhoitopiireissä, joiden alueella 
lääkärikoulutusta antavat yliopistot sijaitsevat, 
tulee olla yliopistollinen sairaala. Erikoissai
raanhoitolakiehdotuksen 24 §:n mukaan Hel
singin yliopistollisesta keskussairaalasta sääde
tään erikseen. Yliopistolliset sairaalat järjestä
vät pääosan erityistason sairaanhoidosta sa
malla, kun ne toimivat kussakin sairaanhoito
piirissä korkeatasoista erikoissairaanhoitoa jär
jestävinä sairaaloina. Yliopistot käyttävät yli
opistollisia sairaaloita lääketieteellisen koulu
tusyksikön opetus- ja tutkimustoiminnan tar
peisiin. 

Uudenmaan erikoissairaanhoidon jakaminen 
kahteen sairaanhoitopiiriin edellyttää Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan aseman määrit
tdemistä sekä sen ja näiden sairaanhoitopiirien 
hallinnollisten, taloudellisten ja toiminnallisten 
suhteiden erillistä säätelemistä. Tässä laissa 
määriteltäisiin sairaalan tehtävät sekä sen ase
ma suunnittelu- ja valtionosuusjärjestelmässä. 

2 §. Sairaalan tehtävät. Helsingin yliopistol
lisen keskussairaalan tehtävät määriteltäisiin 
siten, että se toimisi samanaikaisesti Uuden
maan ja Helsingin sairaanhoitopiireille keskus
sairaalatasoisia palveluja tuottavana sairaala
na, erityistason sairaanhoidon järjestäjänä eri
tyisvastuualueellaan, terveydenhuollon valta
kunnallisessa suunnitelmassa tai sen perusteella 
sille määrättyjen tehtävien suorittajana sekä 
yliopistollisena opetus- ja tutkimussairaalana. 

Uudenmaan sairaanhoitopiirille ja Helsingin 
sairaanhoitopiirille tuotettavien palveluiden 
määrä ja sisältö määräytyvät yhtäältä toimivan 
hoidon porrastuksen toteuttamisen ja toisaalta 
eri toimintayksiköiden tarkoituksenmukaisen 
yhteistyön edellytyksistä. Helsingin yliopistolli
nen keskussairaala on ollut merkittävä erikois
sairaanhoitopalvelujen tuottaja kaikille Uuden
maan läänin kunnille. Tämä otettaisiin huo
mioon myös Uudenmaan läänin erikoissairaan
hoidon voimavaralisäyksiä suunniteltaessa. La-

kiehdotuksen 2 §:n 2 momentin mukaan nat
den palvelujen tuottamisesta tulee sopia erik
seen Helsingin yliopistollisen sairaalan ja mai
nitun kahden sairaanhoitopiirin kanssa. Koska 
molemmat sairaanhoitopiirit sekä Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan kuntainliitto te
kisivät omat toteuttamissuunnitelmansa, on so
piminen tältäkin osin perusteltua. Tarkoituk
senmukaisuutta määriteltäessä olisi otettava 
huomioon Uudenmaan läänin erikoissairaan
hoidon kokonaistarve. Jollei sopimukseen 
päästäisi, voisi valtioneuvosto ratkaista sopi
musriidan. Ottaen tasapuolisesti huomioon sai
raanhoitopiirien ja yliopiston edut valtioneu
vosto antaisi tarpeelliset määräykset palvelujen 
järjestämisestä. 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala tuot
taisi 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan myös 
erityistason sairaanhoidollisia palveluja erityis
vastuualueellaan. Erikoissairaanhoitolakiehdo
tuksen 9 §:n mukaan valtioneuvosto määrää 
erityisvastuualueet. Erityistason sairaanhoito 
määritellään sairauksien harvinaisuuden, vaati
vuuden tai hoidon järjestämisen asettamien 
erityisten vaatimusten perusteella. Erikoissai
raanhoitolakiehdotuksen 11 §:n mukaan yli
opistosairaalan tulee järjestää erityistason sai
raanhoito alueellaan sekä huolehtia vastuualu
eeseensa kuuluvien muiden sairaanhoitopiirien 
tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta hoi
don antamisessa, henkilökunnan täydennys
koulutuksessa sekä sairaanhoitoon kuuluvan 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan järjestämi
sestä. 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala toi
misi myös erikoissairaanhoitolain 6 luvussa 
tarkoitettuna yliopistollisena sairaalana. Hel
singin yliopistollisen keskussairaalan edellä 
mainituista tehtävistä annettaisiin tarkempia 
ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitte
lusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:ssä 
tarkoitetussa valtakunnallisessa suunnitelmas
sa. 

3 §. Sairaalan omistus ja hallinta. Sairaalan 
omistaisi ja sitä hallitsisi kuntainliitto, jonka 
jäseninä olisivat Uudenmaan sairaanhoitopii-
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riin kuuluvat kunnat ja Helsingin kaupunki. 
Uudenmaan ja Helsingin sairaanhoitopiireillä 
olisi kuitenkin väestövastuu alueidensa erikois
sairaanhoidosta. 

Helsingin yliopisto ei olisi kuntainliiton jä
sen, mutta se osallistuisi kuntainliiton hallin
toon siten kuin 4 ja 5 §:ssä säädetään. Sään
nökset vastaavat erikoissairaanhoitolakiehdo
tuksen vastaavia säännöksiä. 

4 §. Kuntainliiton liittovaltuusto. Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan kuntainliiton 
liittovaltuustoon valitsisivat jäsenkuntien val
tuustot jäseniä ja varajäseniä erikoissairaan
hoitolain 16 §:n säännöksiä soveltaen. Jäsen
ten äänimäärä liittovaltuustossa määräytyisi 
erikoissairaanhoitolain 17 § :n mukaisesti. Mai
nitussa säännöksessä olevaa äänimäärän rajoi
tusta siten, että yhden kunnan äänimäärä voisi 
olla enintään viidennes kaikkien jäsenten yh
teenlasketusta äänimäärästä, ei kuitenkaan so
vellettaisi. 

Helsingin yliopistolla olisi oikeus nimetä liit
tovaltuustoon kaksi jäsentä sekä kummallekin 
henkilökohtainen varajäsen. Yliopiston edusta
jien äänimäärä liittovaltuustossa olisi 10 OJo 
kuntien liittovaltuustoon valitsemien jäsenten 
yhteenlasketosta äänimäärästä. Koska yliopis- · 
tolla on ehdotetun 5 § :n mukaan oikeus nimetä 
liittohallitukseen kaksi jäsentä, ei yliopiston 
liittovaltuustoon valitsemilla jäsenillä olisi ää
nioikeutta liittohallituksen muita jäseniä valit
taessa. Ehdotettu järjestely vastaisi erikoissai
raanhoitolakiehdotuken 25 §:n säännöstä sai
raanhoitopiirin alueella sijaitsevan lääkärikou
lutusta antavan yliopiston edustuksesta sai- · 
raanhoitopiirin kuntainliiton liittovaltuustossa. 
Yliopiston osallistuminen erikoissairaanhoidon 
hallintoon rajoittuisi kuitenkin Uudellamaalla 
poikkeuksellisesti vain yliopistollisen sairaalan 
hallintoon. 

5 §. Kuntainliiton liittohallitus. Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan kuntainliiton 
hallintoa hoitaisi liittohallitus. Koska kuntain
liiton tehtävänä on ainoastaan ylläpitää Helsin
gin yliopistollista keskussairaalaa, ei sen hallin
toa varten tarvita erikoissairaanhoitolakiehdo
tuksen mukaista kolmiportaista järjestelmää. 
Helsingin yliopistollisella keskussairaalalla ei 
olisi liittohallituksen lisäksi erikoissairaanhoi
tolakiehdotuksen 26 §:ssä tarkoitettua johto
kuntaa. 

Erikoissairaanhoitolakiehdotuksen 21 §:n 3 
momenttia vastaavasti olisi Helsingin yliopis
tollisen keskussairaalan liittohallituksessa ruot
sinkielinen jaosto ruotsinkielellä järjestettävää 

erikoissairaanhoitoa ja terveydenhuoltohenki
lökunnan koulutusta koskevien asioiden käsit
telyä varten. Johtosäännöllä voitaisiin määrä
tä, että jaosten jäsenenä on myös liittovaltuus
ton erikseen tehtävää varten valitsema lisäjäsen 
ja tämän varajäsen. Jaoston jäsenten tulisi 
edustaa kuntainliiton ruotsinkielistä väestöä. 
Liittohallituksen jaostolle voitaisiin antaa rat
kaistavaksi muitakin kuin kunnallislain 71 §:n 
2 momentissa tarkoitettuja asioita. Liittohalli
tuksen ruotsinkielisen jaoston tehtävänä olisi 
toimivaltansa puitteissa vaikuttaa siihen, että 
sairaalan ruotsinkielisille potilaille annetaan 
hoitoa ruotsinkielellä. Tämän tehtävänsä to
teuttamiseksi jaoston tulisi myös olla yhteis
työssä Uudenmaan sairaanhoitopiirin ruotsin
kielisen lautakunnan sekä tarvittaessa piirin 
alueella toimivien johtokuntien ruotsinkielisten 
jaostojen kanssa. 

Erikoissairaanhoitolakiehdotuksen 26 §: ää 
vastaavasti ehdotetaan säädettäväksi, että Hel
singin yliopistolla olisi oikeus nimetä liittohalli
tukseen kaksi jäsentä. Näihin jäseniin ei sovel
lettaisi valinnan poliittista edustavuutta eikä 
vaalikelpoisuutta koskevia kunnallislain sään
nöksiä. 

6 §. Viittaussäännös. Helsingin yliopistolli
sen keskussairaalan kuntainliittoon sovellettai
siin pääosaa erikoissairaanhoitolain ja sen voi
maanpanosta annetun lain säännöksistä. Ehdo
tetussa laissa säädettävin poikkeuksin Helsin
gin yliopistollisen keskussairaalan kuntainliit
toon olisi lisäksi sovellettava kunnallislain 
(953176) säännöksiä. 

Kuntainliiton hallinto- ja toimintaorganisaa
tiosta sekä viranhaltijoiden tehtävistä ja toimi
valtuuksista määrättäisiin kuntainliiton johto
säännöissä. Ehdotetun 6 §:n 3 momentin mu
kaan tulisi Helsingin yliopistollisen keskussai
raalan kuntainliitolla olla kunnallislaissa edel
lytettyjen johtosääntöjen lisäksi erikoissairaan
hoitolakiehdotuksen 23 §:n 2 momentissa tar
koitettu johtosääntö. Tässä johtosäännössä 
määriteltäisiin välittömästi liittohallituksen 
alaisten viranhaltijoiden asema ja tehtävät, 
sairaalan ja sairaanhoidollisen toimintayksikön 
viranhaltijoiden sairaanhoidolliset johto- ja 
vastuusuhteet sekä potilaan sijoittamiseen ja 
hoitoonottamiseen liittyvät vastuusuhteet. Li
säksi kuntainliittoon sovellettaisiin erikoissai
raanhoitolain 23 §:n 3 momentin säännöstä 
liittohallituksen alaisesta johtoryhmästä. 

7 §. Suunnittelu ja valtionosuus. Sairaalan 
toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin suoritet-
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tatsnn valtionosuutta sosiaali- ja terveyden
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta an
netun lain mukaisesti. Tämä edellyttää sitä, 
että kuntainliitto tekee oman, mainitussa laissa 
tarkoitetun toteuttamissuunnitelman. Toteutta
missuunnitelman sisällön, alistamisen ja vah
vistamisen sekä muuttamisen osalta noudatet
taisiin mainitun lain 8-10 §:än säännöksiä. 
Kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriö voisi 
vahvistaessaan mainitun lain 28 §:n mukaisesti 
toteuttamissuunnitelman laatimista koskevan 
kaavan antaa erilliset ohjeet eräänlaisesta ke
vennetystä toteuttamissuunnitelmasta, joka 
mahdollistaisi kuntainliitolle joustavamman ja 
itsenäisemmän päätöksenteon voimavarojen 
käytössä. Tämä olisi perusteltua senkin vuoksi, 
että sairaalalla ei ole samanlaista väestövastuu
ta kuin sairaanhoitopiireillä. 

Helsingin yliopistollisella keskussairaalalla 
olisi oikeus saada normaalin valtionosuuden 
lisäksi niin sanottua erityisvaltionosuutta, josta 
säädettäisiin erikoissairaanhoitolain 47 §:n 1 ja 
2 momenteissa. Näiden mukaisesti suoritettai
siin valtion varoista yliopistollisen sairaalan 
käyttömenoista 12 %. Sosiaali- ja terveyden
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta an
netun lain mukainen valtionosuus suoritetaan 
jäljelle jääviin käyttömenoihin. 

Lakiehdotuksen 7 §:n 3 momentin mukaan 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kun
tainliiton toteuttamissuunnitelma voidaan jät
tää kokonaan vahvistamatta, jollei kuntainliit
to ole sisällyttänyt siihen ehdotetun 2 §:n no
jalla kuntainliitolle kuuluvia tehtäviä. Säännös 
täydentäisi sosiaali- ja terveydenhuollon suun
nittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 
10 §:n 2 momentin säännöstä toteuttamissuun
nitelman vahvistamatta jättämisestä. Tämä on 
perusteltua sen vuoksi, että Helsingin yliopis
tollisella keskussairaalalla ei ole muihin yliopis
tosairaaloihin verrattavaa välitöntä väestövas
tuuta ja kuitenkin se toimisi eräiltä osin koko 
maata palvelevana vaativan erityistason sairaa
lana. 

Lastenlinnan sairaalan kuntainliittoon ei so
velleta erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta 
annetun lain 5 §:n säännöksiä kuntainliiton 
siirtymisestä sairaanhoitopiirin hallintaan. 
Kuntainliitto jatkaa toimintaansa kunnallislain 
mukaisena kuntainliittona. Se tekisi kuitenkin 
oman toteuttamissuunnitelmansa, joka alistet
taisiin asianomaisen lääninhallituksen vahvis
tettavaksi osana Helsingin yliopistollisen kes
kussairaalan toteuttamissuunnitelmaa. 

8 §. Sairaanhoidon järjestäminen. Sairaalaa 
käytettäisiin ensisijaisesti kuntainliiton jäsen
kuntien asukkaiden sairaanhoitoon. Hoidon 
porrastusta koskevan työnjaon mukaisesti Hel
singin sairaanhoitopiirin ja Uudenmaan sai
raanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia 
erikoissairaanhoidon palveluja on tarkoituk
senmukaista tuottaa myös Helsingin yliopistol
lisessa keskussairaalassa. Lakiehdotuksen 2 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja erityista
son palveluja olisi kuitenkin annettava myös 
muista sairaanhoitopiireistä oleville potilaille. 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kun
tainliitto voi kunnallislain 103 §:n nojalla teh
dä sopimuksia myös muiden sairaanhoitoa an
tavien tahojen kanssa. Tämä mahdollistaisi 
nykyisen sopimusmenettelyn jatkamisen esi
merkiksi Ahvenanmaan maakunnan kanssa. 

Potilaiden hoitoonohjauksessa otettaisiin 
huomioon palvelujen tuottamista koskevan so
pimuksen sisältö. Hoitoon ottaminen tapahtui
si lääkärin tutkimukseen perustuvalla lähetteel
lä. Erityistason sairaanhoidollisia palveluja 
voitaisiin samalla tavalla järjestää erityisvas
tuualueeseen kuuluvalle henkilölle lääkärin tut
kimukseen perustuvan lähetteen mukaisesti. 

Myös yksityislääkärin lähetteen perusteella 
voitaisiin sairaanhoitoa järjestää Helsingin yli
opistollisessa keskussairaalassa edellyttäen, et
tä potilaat ovat sairauden laadun, kotipaikan 
tai muun perusteen osalta sellaisia, joita on 
sovittu hoidettavaksi Helsingin yliopistollisessa 
keskussairaalassa. Sairaanhoitopiirit antavat 
tarvittaessa oman väestönsä osalta yleiset oh
jeet lääkärin antaman lähetteen hyväksymises
tä sairaalaan ottamisen perusteeksi. 

Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Helsingin 
sairaanhoitopiirin tulee osaltaan huolehtia en
sisijaisesti väestönsä erityissairaanhoidon pal
velujen tuottamisvastuuseen kuuluvasta päivys
tystoiminnasta, jota osaltaan täydentäisi Hel
singin yliopistollisen keskussairaalan päivystys
toiminta siten kuin on sovittu. 

Lakiehdotuksen 8 §:n 3 momentin mukaan 
kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevalle 
henkilölle on aina annettava sairaanhoitoa. 
Sairaanhoidon antaminen ei tällöin edellytä 
välttämättä lääkärin lähetettä. Myös kiireelli
sesti tarvittavan sairaanhoidon järjestämisessä 
olisi noudatettava Uudenmaan ja Helsingin 
sairaanhoitopiirien ja Helsingin yliopistollisen 
keskussairaalaliiton välistä työnjakosopimusta 
silloin, kun se on potilaan terveudentilaa vaa
rantamatta mahdollista. 
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Erikoissairaanhoitolakiehdotuksen 32 §:n 
mukaisesti sairaalassa annettavaa sairaanhoi
toa johtaa ja valvoo asianomainen ylilääkäri 
tai muu johtosäännössä määrätty kuntainliiton 
lääkäri. Potilaan sairaanhoidon aloittamisesta 
ja lopettamisesta päättää johtavan lääkärin 
antamien yleisten ohjeiden mukaan ylilääkäri 
tai muu kuntainliiton lääkäri. 

Erikoissairaanhoitolakiehdotuksen 33 §:n 2 
momentin mukaisesti myös Helsingin yliopis
tollisessa keskussairaalassa potilaalle on sai
raanhoidon tarkoituksenmukaisen järjestämi
sen sallimissa rajoissa pyrittävä varaamaan 
mahdollisuus valita häntä hoitava lääkäri 
asianomaisen sairaalan lääkäreistä. Myös poti
laan jatkohoidossa hänet ohjattaisiin aina, kun 
se hoidon asianmukaisen järjestämisen kannal
ta on mahdollista, saman lääkärin hoitoon. 

Tartuntatautien vastustamistyön ja mielen
terveystyön järjestämisessä samoin kuin mie
lentilan tutkimisessa sairaalassa on noudatetta
va psykiatrista erikoissairaanhoitoa koskevaa 
sekä tartuntatauteja koskevaa erityislainsää
däntöä. Tämä erikoissairaanhoitolakiehdotuk
sen 34 §:ää koskeva viittaus on sisällytetty 
laki ehdotukseen. 

Lakiehdotuksen 8 §:n 5 momentin mukaises
ti sairaalassa on turvattava potilaalle sairaan
hoito hänen äidinkielellään, suomen- tai ruot
sinkielellä. 

Helsingin yliopistollisella keskussairaalalla 
on myös, mikäli potilaan sairaus sitä vaatii, 
velvollisuus huolehtia potilaan kuljetuksesta 
kuntainliiton Uudenmaan ja Helsingin sairaan
hoitopiirin sairaalassa tai toimintayksikössä tai 
näiden alueella olevassa terveyskeskuksessa an
nettavaa hoitoa tai suoritettavaa toimenpidettä 
varten. 

Nämä lakiehdotuksen 8 §:n 5 ja 6 momen
teissa olevat säännökset vastaavat erikoissai
raanhoitolakiehdotuksen 33 §:n 3 momentissa 
ja 36 §:ssä olevia säännöksiä. 

9 §. Maksut. Tutkimuksesta ja hoidosta sai
raalassa potilaalta perittävien maksujen osalta 
sovellettaisiin erikoissairaanhoitolain 8 luvussa 
olevia säännöksiä. Asetuksella säädetään mak
sujen suuruus. Helsingin yliopistolliseen kes
kussairaalaan sovelletaan myöskin erikoissai
raanhoitolain 38 §:n säännöstä erikoismaksu
luokasta. Erikoismaksuluokan käyttöä ohjat
taisiin samoin perustein kuin yksityislääkärin 
lähetteellä hoitoon ottamista. Pitkäaikaisesti 
laitoshoidossa olevalta potilaalta perittävistä 
maksuista päättää erikoissairaanhoitolakiehdo-

tuksen 39 §:stä poiketen liittohallitus, jollei 
tehtävää ole johtosäännöllä siirretty liittohalli
tuksen alaiselle viranhaltijalle. Maksujen mää
räytyminen tapahtuisi erikoissairaanhoitolain 
mukaisesti. 

10 §. Korvaukset. Muille kuin Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuuluvasta kunnasta tai Hel
singin sairaanhoitopiiristä olevalle potilaalle 
annetuista palveluista suoritetaan korvauksia 
erikoissairanhoitolakiehdotuksen 9 luvun mu
kaisesti. Korvauksen laskemista koskevat sään
nökset tulevat kuitenkin sovellettaviksi vain, 
jollei asiasta ole toisin sovittu. 

11 §. Opetus- ja tutkimustoiminnan järjestä
minen. Lakiehdotuksessa viitataan erikoissai
raanhoitolain 10 luvun säännöksiin. Tämän 
mukaisesti yliopistolla olisi oikeus käyttää Hel
singin yliopistollista keskussairaalaa lääketie
teellisen koulutusyksikön opetus- ja tutkimus
toiminnan tarpeisiin. Vastaavasti Helsingin yli
opistollisen keskussairaalan tulisi huolehtia sii
tä, että yliopiston tai muun viranomaisen käy
tettävissä on erikoissairaanhoitolaissa määritel
lyt tilat ja laitteet. 

12 §. Ylilääkäritoimikunta. Kuntainliiton yli
lääkäritoimikunnasta ehdotetaan säädettäväksi 
erikoissairaanhoitolakiehdotuksen 27 §:ää vas
taavalla tavalla. 

13 ja 14 §. Opettajat kuntainliiton viranhal
tijoina, sopimukset opettajien toimimisesta 
kuntainliiton viroissa. Helsingin yliopiston ja 
muiden korkeakoulujen opettajista Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan viranhaitijoina 
ehdotetaan säädettäväksi erikoissairaanhoitola
kiehdotuksen 28 ja 29 §:ää vastaavalla tavalla. 

15 §. Kuntien maksuosuudet sekä osuudet 
kuntainliiton varoista ja vastuu vetoisia. Eri
koissairaanhoitolakiehdotuksen 11 luvussa on 
säännökset kuntien maksuosuuksista. Tämän 
mukaisesti sairaanhoitopiirien maksuosuudet 
kuntainliiton pääomamenoihin ja käyttöme
noihin määräytyvät käytön mukaisesti. Eri
koissairaanhoitolain säännöksiä sovellettaisiin, 
mikäli maksuosuuksista ei ole muuta sovittu. 
Vastaavasti määräytyvät sairaanhoitopiirien 
osuudet kuntainliiton varoihin ja vastuu sen 
veloista. 

16 §. Neuvottelukunta. Ehdotetun lain 2 §:n 
2 momentissa tarkoitettua sopimismenettelyä 
varten olisi perustettava erillinen neuvottelu
kunta. Neuvottelukunnan jäseninä olisivat Uu
denmaan ja Helsingin sairaanhoitopiirien ja 
tässä laissa tarkoitetun kuntainliiton edustajat. 
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17 §. Kuntainliiton toiminnan jatkuminen. 
Nykyinen Helsingin yliopistollinen keskussai
raalaliitto muuttuisi lakiehdotuksessa tarkoite
tuksi kuntainliitoksi lain voimaan tullessa. Sa
malla Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
siirtyisi ehdotetussa laissa tarkoitetun kuntain
liiton omistukseen ja hallintaan. Helsingin yli
opiston sairaalassa omistamat sairaansijat siir
tyisivät näin ollen tässä laissa tarkoitetun kun
tainliiton omistukseen. Muilta osin kuntainlii
ton omaisuus ja oikeustoimisuhteet säilyisivät 
ennallaan. 

18 §. Kuntakohtaisen sairaansijajaon poista
minen. Kuntakohtainen sairaansijajako kun
tien osuuksien perusteena lakkaisi lain voi
maan tullessa. Ehdotettu säännös vastaisi sitä, 
mitä erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta 
annetun lain 11 §:ssä on ehdotettu säädettä
väksi. 

Perustettavan Helsingin yliopistollisen kes
kussairaalan kuntainliiton velvollisuudesta suo
rittaa lakkaavan Helsingin yliopistollisen kes
kussairaalaliiton jäsenkunnille korvauksia sille 
siirtyvästä käyttöomaisuudesta noudatettaisiin 
soveltuvin osin, mitä on ehdotettu säädettäväk
si erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta an
netun lain 12-17 §:ssä. 

Sairaansijojen lunastusjärjestelmän perus
teena olisi näin ollen valtioneuvoston yliopis
tollisten keskussairaaloiden osalta vahvistama 
kohtuullinen jälleenhankinta-arvo. Näin mää
rättyä kunnan osuutta tarkistettaisiin neljän 
prosentin arvonvähennyksellä kultakin kalente
rivuodelta tai sen osalta, jonka sairaansija on 
ollut käytössä erikoissairaanhoitolain voimaan
tuloa edeltäneen vuoden loppuun mennessä. 
Täydellisesti uudistettujen ja keskimääräistä 
vanhempien sairaansijojen osalta noudatettai
siin erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta 
annetussa laissa ehdotettuja kohtuullistamis
säännöksiä. 

Helsingin yliopiston varaamiin sairaansijoi
hin ei lunastussäännöksiä sovellettaisi, vaan 
nämä sairaansijat siirtyisivät korvauksetta Hel
singin yliopistollisen keskussairaalan kuntain
liitolle. 

Kunnille suoritettavat korvaukset jäisivät 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kun
tainiiholle lainana, joka suoritettaisiin korkoi
neen kunnille 10 vuoden aikana. Lainan kuole
tus ja korko jaettaisiin vuosittain kuntainliiton 
jäsenkuntien vastattavaksi siinä suhteessa, mis
sä jäsenkuntien asukkaat ovat edellisen kalen
terivuoden aikana sairaalaa käyttäneet. 

19 §. Erinäiset säännökset. Lakiehdotukses
sa viitataan erikoissairaanhoitolain 56-
58 §:ään. Näissä pykälissä säädettäisiin kelpoi
suudesta kuntainliiton virkoihin, salassapidos
ta sekä tietojenantovelvollisuudesta. Lisäksi la
kiehdotuksen 16 §:ssä viitataan erikoissairaan
hoitolain voimaanpanosta annetun lain 21-
23 §:ään, joissa säädettäisiin kuntainliiton pe
rustamisesta aiheutuvien kustannusten valtion
osuudesta, siirtyvän henkilökunnan asemasta 
sekä kuntien- ja kuntainliittojen valtionosuuk
sista ja avustuksista annetun lain (35173) sovel
tamisesta. 

20 §. Tarkemmat säännökset. Tarkempia 
säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta an
nettaisiin tarvittaessa asetuksella. 

21 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan saatet
tavaksi voimaan samanaikaisesti erikoissai
raanhoitolain kanssa. Ennen lain voimaantuloa 
voitaisiin kuitenkin ryhtyä lain täytäntöönpa
nemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Lain soveltamisala 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala toi
mii erikoissairaanhoitolaissa ( 1 ) tarkoi
tettuna yliopistollisena sairaalana siten kuin 
tässä laissa säädetään. 

2 § 

Sairaalan tehtävät 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan teh
tävänä on: 

1) järjestää sellaisia Helsingin sairaanhoito
piirin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin järjes
tämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon 
palveluja, joiden tuottaminen sanottujen sai
raanhoitopiirien toimesta ei ole tarkoituksen
mukaista, ottaen huomioon Uudenmaan läänin 
erikoissairaanhoidon kokonaistarve; 

2) järjestää erikoissairaanhoitolain 9 ja 
11 § :n mukaisesti määrättäviä erityistason sai
raanhoidollisia palveluja erityisvastuualueel
laan; sekä 

3) toimia erikoissairaanhoitolain 6 luvussa 
tarkoitettuna yliopistollisena sairaalana. 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ja 
Helsingin sairaanhoitopiirin sekä Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin tulee erikseen sopia 1 mo
mentin 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
tuottamisesta. Jollei sopimukseen päästä, voi 
valtioneuvosto ratkaista sopimusriidan ja ot
taen tasapuolisesti huomioon sairaanhoitopii-

rien ja yliopiston edut antaa tarpeelliset mää
räykset palvelujen järjestämisestä. 

Sairaalan 1 momentin 1-3 kohdassa sääde
tyistä tehtävistä annetaan tarkempia ohjeita 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta annetun lain (677 /82) 4 §:ssä 
tarkoitetussa valtakunnallisessa suunnitelmas
sa. 

3 § 

Sairaalan omistus ja hallinta 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan omis
taa ja sitä hallitsee kuntainliitto, jonka jäseninä 
ovat Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat 
kunnat ja Helsingin kaupunki. 

4§ 

Kuntainliiton liittovaltuusto 

Päätösvaltaa kuntainliitossa käyttää liitto
valtuusto, johon jäsenkuntien valtuustot valit
sevat jäseniä ja varajäseniä siten kuin erikois
sairaanhoitolain 16 §:ssä säädetään. 

Jäsenten äänimäärä liittovaltuustossa mää
räytyy erikoissairaanhoitolain 17 § :n mukaises
ti. Äänien enimmäisäänimäärää koskevaa ra
joitusta ei kuitenkaan sovelleta. 

Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä liitto
valtuustoon kaksi jäsentä sekä molemmille 
henkilökohtainen varajäsen. Yliopiston edusta
jien äänimäärä liittovaltuustossa on 10 pro
senttia kuntien liittovaltuustoon valitsemien jä-
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senten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopis
ton liittovaltuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole 
äänioikeutta liittohallitusta valittaessa. 

5 § 

Kuntainliiton liittohallitus 

Kuntainliiton hallintoa hoitaa liittohallitus. 
Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä liitto

hallitukseen kaksi jäsentä. Näihin jäseniin ei 
sovelleta kunnallislain 122 §:n 4 momentin ei
kä 123 §:n säännöksiä. 

Liittohallituksessa on ruotsinkielinen jaosto 
ruotsinkielellä järjestettävää erikoissairaanhoi
toa ja terveydenhuoltohenkilökunnan koulu
tusta koskevien asioiden käsittelya varten. 
Jaoston kokoonpanosta ja tehtävistä on sovel
tuvin osin voimassa, mitä erikoissairaanhoito
lain 21 §:n 3 momentissa säädetään. 

6§ 

Viittaussäännös 

Kuntainliittoon sovelletaan erikoissairaan
hoitolain 1, 4 ja .5---§:n itsaKsi]aljeriipiirtä tässä 
laissa mainittuja erikoissairaanhoitolain ja eri
koissairaanhoitolain voimaanpanosta annetun 
lain ( 1 ) säännöksiä. 

Kuntainliittoon sovelletaan tässä laissa sää
detyin poikkeuksin kunnallislain säännöksiä. 

Kuntainliitolla on oltava erikoissairaanhoito
lain 23 §:ssä tarkoitettu johtosääntö. Lisäksi 
kuntainliittoon on sovellettava erikoissairaan
hoitolain 23 §:n 3 momentin säännöstä liitto
hallituksen alaisesta johtoryhmästä. 

7 § 

Suunnittelu ja valtionosuus 

Liittovaltuuston on vuosittain laadittava so
siaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitet
tu toteuttamissuunnitelma tässä laissa tarkoite
tusta toiminnasta. 

Kuntainliitolle suoritetaan vahvistetun to
teuttamissuunnitelman mukaisen toiminnan 
järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin so
siaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta annetun lain sekä erikoissai
raanhoitolain 47 §:n 1 ja 3 momentin mukai
nen valtionosuus. 

2 380328A 

Jollei kuntainliitto ole sisällyttänyt toteutta
missuunnitelmaansa sille tämän lain 2 §:n mu
kaan kuuluvia tehtäviä, voidaan toteuttamis
suunnitelma jättää kokonaan vahvistamatta. 

Erillisenä kuntainliittona toimivan Lastenlin
nan sairaalan kuntainliiton on osaltaan laadit
tava 1 momentissa tarkoitettu toteuttamissuun
nitelma, joka alistetaan lääninhallituksen vah
vistettavaksi osana 1 momentissa tarkoitettua 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan to
teuttamissuunnitelmaa. Valtionosuus kuntain
liitolle suoritetaan 2 momentin mukaisesti. 

8 § 

Sairaanhoidon järjestäminen 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan toi
mintayksiköitä käytetään ensisijaisesti 2 §:ssä 
tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta aiheutu
vien sairaanhoitopalvelujen järjestämiseen. 

Henkilön ottaminen sairaalaan sairaanhoi
toa varten edellyttää lääkärin tutkimukseen 
perustuvaa lähetettä, jollei asetuksella ole toi
sin säädetty. Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja 
Helsingin sairaanhoitopiiri antavat tarvittaessa 
oman väestönsä osalta yleiset ohjeet lääkärin 
antaman lähetteen hyväksymisestä sairaalaan 
ottamisen perusteeksi. 

Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevalle 
henkilölle on kuitenkin aina annettava sairaan
hoitoa 1 ja 2 momentin säännösten estämättä 
ellei 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta sopimuk
sesta potilaan terveydentila huomioon ottaen 
muuta johdu. 

Sairaalassa annettavan sairaanhoidon joh
dosta ja valvonnasta, sairaanhoidon aloittami
sesta ja lopettamisesta, potilaan hoidosta sekä 
tartuntatautien vastustamistyön ja mielenter
veystyön järjestämiestä on soveltuvin osin voi
massa, mitä erikoissairaanhoitolain 32 §:ssä, 
33 §:n 1-2 momentissa sekä 34 §:ssä on sää
detty. 

Sairaalassa on turvattava potilaalle sairaan
hoito hänen äidinkielellään, suomen tai ruotsin 
kielellä. 

Jos potilaan sairaus sitä vaatii, on sairaalan 
huolehdittava potilaan kuljetuksesta Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaalassa 
tai toimintayksikössä tai näiden alueella ole
vassa terveyskeskuksessa annettavaa hoitoa tai 
suoritettavia toimenpiteitä varten. 
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9 § 

Maksut 

Tässä laissa tarkoitetuista erikoissairaanhoi
don palveluista perittävistä maksuista on voi
massa, mitä erikoissairaanhoitolain 8 luvussa 
on säädetty. Mainitun lain 39 §:ssä tarkoite
tuista maksuista päättää kuitenkin liittohalli
tus, jollei tehtävää ole johtosäännöllä siirretty 
liittohallituksen alaiselle viranhaltijalle. 

10§ 

Korvaukset 

Kuntainliiton antaessa erikoissairaanhoidon 
palveluja muille kuin Uudenmaan tai Helsingin 
sairaanhoitopiiristä oleville potilaille suorite
taan korvauksia erikoissairaanhoitolain 9 lu
vun mukaisesti. 

11 § 

Opetus- ja tutkimustoiminnan järjestäminen 

Opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämises
sä noudatetaan soveltuvin osin erikoissairaan
hoitolain 10 lukua. 

12 § 

Ylilääkäritoimikunta 

Kuntainliitossa on ylilääkäritoimikunta. Yli
lääkäritoimikunnassa on johtava lääkäri pu
heenjohtajana ja hänen varamiehensä varapu
heenjohtajana sekä jäseninä liittovaltuuston 
päätöksen mukaan 7-15 liittovaltuuston toi
mikaudekseen valitsemaa ylilääkäriä, joista 
liittohallitus yliopistoa kuultuaan tekee esityk
sen. Ylilääkäritoimikunnan jäsenistä tulee vä
hintään puolet olla yliopiston viranhaltijoita. 

Ylilääkäritoimikunnan tehtävänä on ottaa 
sairaalan lääkärit ja tutkimushenkilökunta, 
jollei tehtävää ole johtosäännöllä siirretty vi
ranhaltijalle. Hallintoylilääkärin ottaa kuiten
kin liittohallitus. Yliopiston viranhaltijoiden 
toimimisesta sairaalan viranhaitijoina sääde
tään 13 §:ssä. 

Ylilääkäritoimikunta käsittelee Helsingin yli
opistollisen keskussairaalan sairaanhoitoa, 
opetusta ja tutkimusta koskevia asioita. 

Liittohallituksella on oikeus siirtää ylilääkä
ritoimikunnan ratkaisema asia liittohallituksen 
käsiteltäväksi. Liittohallitus voi tällöin kumota 
ylilääkäritoimikunnan päätöksen tai muuttaa 

sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltä
väksi. 

Ylilääkäritoimikuntaan sovelletaan muutoin 
lautakuntaa koskevia kunnallislain säännöksiä. 

13§ 

Opettajat kuntainliiton viranhaitijoina 

Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa 
toimivan Helsingin yliopiston lääketieteellisen 
tiedekunnan professorit toimivat kuntainiiholle 
antamansa suostumuksen mukaisesti samalla 
sairaalan ylilääkärin sivuviran haltijoina. Yli
opiston muut opettajat voivat kuntainliitolle 
antamansa suostumuksen mukaisesti samalla 
toimia sairaalan lääkärin tai muun sivuviran 
haltijana sen mukaan kuin liittohallitus ylilää
käritoimikunnan esityksessä tarkemmin mää
rää. 

Jos professori ei ole käytettävissä ylilääkärin 
tehtävien hoitoon tai jos liittohallitus katsoo 
siihen olevan erityistä syytä, liittohallitus voi 
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan professo
rin sijasta määrätä ylilääkäriksi yliopiston apu
laisprofessorin tai sairaalan viranhaltijan, jolla 
on vähintään dosentin pätevyys. Sairaalan yli
lääkärinä voi toimia myös muu liittohallituk
sen valitsema ylilääkäri kuin yliopiston viran
haltija. 

Mitä 1 momentissa on säädetty yliopiston 
muista opettajista koskee soveltuvin osin muun 
korkeakoulun professorien ja muiden opetta
jien toimimista sairaalan sivuvirau haltijana. 

14 § 

Sopimukset opettajien toimimisesta 
kuntainliiton viroissa 

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiede
kunnan professoreiden ja muiden opettajien 
toimimisesta sairaalan lääkäreinä tai muina 
viranhaitijoina sovitaan kuntainliiton ja Hel
singin yliopiston kesken erikseen. Samoin erik
seen sovitaan muun korkeakoulun professorei
den ja muiden opettajien toimimisesta sairaa
lan viranhaltijoina. 

Jolleivat sopijapuolet pääse sopimukseen 1 
momentissa tarkoitetuista asioista, ratkaisee 
asian valtioneuvosto. 
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15 § 

Kuntien maksuosuudet sekä osuudet 
kuntainliiton varoista ja vastuu veloista 

Sairaanhoitopiirien maksuosuudet kuntain
liiton menoihin sekä vastuu kuntainliiton va
roista ja veloista määräytyy sen mukaan mitä 
erikoissairaanhoitolain 50-54 §:ssä säädetään 
sairaanhoitopiirin kuntainliiton jäsenkuntien 
osuuksista ja vastuusta. 

16 § 

Neuvottelukunta 

Tämän lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
sopimusmenettelyn toteuttamiseksi Uuden
maan sairaanhoitopiirin, Helsingin sairaanhoi
topiirin ja Helsingin yliopistollista keskussai
raalaa ylläpitävän kuntainliiton on perustetta
va erillinen neuvottelukunta. 

17 § 

Kuntainliiton toiminnan jatkuminen 

Helsingin yliopistollinen keskussairaalaliitto 
muuttuu tässä laissa tarkoitetuksi kuntainlii
toksi lain voimaan tullessa. Samalla Helsingin 
yliopistollinen keskussairaala siirtyy tässä lais
sa tarkoitetun kuntainliiton omistukseen ja 
hallintaan. 

Naantalissa päivänä heinäkuuta 1988 

18 § 

Kuntakohtaisen sairaansijajaon poistaminen 

Kuntakohtainen sairaansijajako kuntien 
osuuksien perusteena tässä laissa tarkoitetussa 
sairaalassa lakkaa tämän lain voimaantullessa. 

Tässä laissa tarkoitetun kuntainliiton velvol
lisuudesta suorittaa kunnille korvauksia kun
tainliitolle siirtyvästä käyttöomaisuudesta nou
datetaan soveltuvin osin erikoissairaanhoito
lain voimaanpanosta annetun lain 12-17 §:ää. 

19 § 

Erinäiset säännökset 

Erikoissairaanhoitolain 56-58 §:ää ja eri
koissairaanhoitolain voimaanpanosta annetun 
lain 22 ja 23 §:ää noudatetaan soveltuvin osin 
tässä laissa tarkoitettuun toimintaan. 

20 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän
töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

21 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola 




