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Yliopistolakia ja EVO-uudistusta…

Tätä kirjoittaessani Operatiiviset päivät on 
juuri saatu päätökseen. Ohjelma oli jälleen 
kerran korkeatasoinen. Kiitoksia kaikille 

niistä iloisista jälleennäkemisistä, joita koin. 
Vapaiden esitelmien määrä ei kauhukuvis-

ta huolimatta ole vähentynyt. Jälleen kerran kuu-
limme loistavia tutkimuksia ja niiden harjoiteltu-
ja esityksiä. Olin onnellinen. SAY on edelleen va-
kavarainen. Ensimmäisellä yrittämällä erikoislää-
käritentin läpäisseitä vuosikokoukseen mennessä 
oli 24. Hehän saavat SAY:ltä 500€ erikoistuvan lää-
kärin kannustusapurahan. Tämä on hieno asia ja 
miehekäs päätös SAY:ltä lähteä tukemaan tenttijöi-
tä. Onnittelen SAY:tä semminkin kun sairaanhoi-
topiirit yksissä tuumin päättivät olla maksamat-
ta palkallista virkavapautta erikoistuville tenttiin 
valmistautumista varten. Mehän kaikki tiedämme 
aivan hyvin, että erikoistuvat ovat meille matala-
palkkaista ja erinomaista työvoimaa…

Uuden yliopistolain luonnos on ollut lausunto-
kierroksella ja puhuttanut kovasti oman tiedekun-
tani johtoryhmää, johon opetusdekaanina kuulun. 
Onpa ollut mielenkiintoista kuulua yhdeksään eri 
toimikuntaan, jotka kokoontuvat säännöllises-
ti. Onneksi istumalihakseni ovat kreatiinikinaasia 
vapauttamattomassa kunnossa ja joskus yllättäen 
törmään hauskoihinkin asioihin. Uusi yliopisto-
laki astuu voimaan 1.1.2010. Luonnoksessa esite-
tään, että virkasuhteet muuttuvat työsuhteiksi. Yli-
opistojen autonomiaa lisätään. Rahaa ei tule li-
sää, ei tietenkään. Yliopistojen hallituksiin esite-
tään valittavaksi 2/3 ulkopuolisia henkilöitä. Reh-
tori ei olisi hallituksen jäsen. Lausuntoja on tullut 
enemmän kuin niitä on pyydetty. Oma kollegioni 
vastusti jyrkästi hallituksen ulkopuolisten jäsenten 
määrää. Yliopiston opiskelijoiden asemaan ja tu-
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levaisuuteen uudella lakiehdotuksella ei ole tiettä-
västi suurta merkitystä, onneksi..

Olen mielenkiinnolla seurannut uusien inno-
vaatioyliopistojen perustamisen innokkuutta. Olen 
tähän ikääni asti luullut, että innovaatio tarkoittaa 
mullistavaa uutta keksintöä. Jos joku yliopisto ju-
listautuu innovaatioyliopistoksi, sillä pitäisi olla se 
mullistava keksintö. Anestesiologian oppiala (pe-
rioperatiivinen hoito/tehohoito/ensihoito/kivun-
hoito) voisi mielestäni julistautua innovaatio-op-
pialaksi. Olemme järjestäneet hoitoketjut, hoito-
protokollat ja Käypä hoito -suositukset ja vähältä-
piti-raportoinnit.

EVO eli erityisvaltion osuus tuli voimaan v. 1994. 
Tällä Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimal-
la rahoitusjärjestelmällä pyrittiin kattamaan tutki-
muksesta ja opetuksesta johtuvia kustannuksia ja 
estää niiden ajautuminen kuntalaskutukseen. Alun 
perin erinomainen keksintö! EVO-rahaa on jaettu 
julkaisujen impaktifaktoreiden ja erikoistuneiden 
lääkäreiden nuppiluvun perusteella. Väitöskirjois-
ta saadaan myös EVO-rahaa, tosin osajulkaisukir-
joista vähemmän kuin monografioista. EVO-uu-
distuksesta on puhuttu jo pitkään. Sen pitäisi tulla 
voimaan noin kahden vuoden kuluttua. Uudistuk-
sen toteutuessa vain rekisteröityneet tutkimusryh-
mät saisivat rahaa. Tämä merkitsee väistämättä si-
tä, että kliininen tutkimus jää suurten perustutki-
musryhmien jalkoihin niin kuin tähänkin saakka 
palkitsemisen perustuessa impaktifaktoreihin. Tu-
levassa uudistuksessa EVO-apurahoja jaetaan ryh-
mille, joiden aikaisempi tuotanto on rahoituksen 
perusta. Tämä tarkoittaa sitä, että yksinäinen soo-
loilija jää yksin. Kannattaa rekisteröityä ja olla hy-
vissä väleissä kaikkien kanssa ja liittoutua jo tun-
nustettuihin ja palkittuihin tutkimusryhmiin. Ra-
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ha tulee rahan luokse. Näinhän tämä asia on ollut 
tähänkin saakka..

Meillä Tampereella on jo neljättä vuotta käyn-
nissä anestesiologian valinnainen opintojakso, 
jolle pääsevät neljännen vuosikurssin opiskelijat. 
Sen liikkeelle paneva voima oli eräs nimeltä mai-
nitsematon silloinen kandidaatti, nykyinen piak-
koin väittelevä kollegamme. Opetus jakautuu nel-
jän kuukauden ajalle ja koostuu luennoista, leik-
kaussali- ja ensiavun päivystyksistä ja teho-osas-
ton kierroista. Opetus alkaa iltapäivisin klo 15 
jälkeen, jotta se ei häiritsisi muuta pakollista ope-
tusta. Kaikki halukkaat eivät ole päässeet mukaan, 
koska vain 25 kandidaattia voidaan sijoittaa kier-
roille ja päivystyksiin. Olen piruuttani pitänyt eri-
koislääkäreille kohdennetut luennot näille kandi-

daateille. Kysymykset ja palaute ovat aivan saman-
laisia kuin kymmenen vuotta vanhempien kolle-
gojen. Voitte vain arvata, minkä erikoisalan nämä 
innokkaat tulevaisuuden toivot valitsevat!

Jos en tähän mennessä ole saanut teitä kateel-
lisiksi, voin vielä lisätä voita pyttyyn: Tampereel-
la toimii jo kuudetta vuotta Tampereen Akatee-
minen Sinfonia Orkesteri, TASO. Se on 80-päinen 
täysi sinfoniaorkesteri, joka on tähänastisen elä-
mäni korkeatasoisin amatööriorkesteri. Sen soit-
tajistosta on neljäsosa medisiinareita! Pääsin nip-
panappa soittamaan orkesterin II-viuluun. Sel-
losektiossa soittaa myös pääkaupunkilainen van-
ha p-ru. Tulkaa katsomaan Temppeliaukion kirk-
koon 28.2.2009. Mansessa on kaikki hyvin! 
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