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Ajankohtaista yksityissektorista

Koko terveydenhuoltoa, niin julkis-
ta kuin yksityistäkin hämmentää 
sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislain eli SOTE-uudistuksen 
hidas eteneminen. Kukaan ei tiedä, 
millaisessa organisaatiossa työtä jat-
kossa tehdään. Saadaanko uudistuksilla 
perusterveydenhuolto pelastettua ja 
erikoissairaanhoito säilytettyä toimin-
takykyisenä? Miten tähän järkevästi 
liitetään sosiaalipalvelut? Järjestäjävas-
tuu on saatava sovittua ja sen jälkeen se, 
miten tuotanto toteutetaan eri puolilla 
maata. Maantieteellisesti ison tai hyvin 
erilaisten alueiden terveydenhuoltoa 
tuskin voidaan järjestää yhdellä mallilla. 
Olisi järkevää erottaa järjestäminen ja 
tuottaminen toisistaan. Myös yksityises-
ti organisoitu terveydenhuolto pääsisi 
tuottajaksi.  Muutama vuosi sitten kehi-
tettiin palveluseteli, jotta kuntasektori 
voisi ostaa palveluita yksityissektorilta. 
Sen käyttöönotto on kuitenkin ollut 
hidasta ja melko vähäistä.

Kela-korvaukset sekä potilaan 
valinnanvapaus
Terveydenhuollon rahoitus on vielä 
keskustelematta. Olisi ideaalista, että 
raha seuraisi potilasta ja potilas valitsisi 
terveyspalvelunsa tuottajan. Yksityis-
sektorilla asioidessaan potilas saa Kela-
korvauksen yksityislääkärin antamasta 
hoidosta ja tutkimuksesta. Korvauksen 
arvo on laskenut tavoitellusta 60 pro-
sentista noin 24 prosenttiin potilaan 

todellisista kuluista Mitä tapahtuu, jos 
Kela-korvaus poistetaan? Lopettavatko 
potilaat yksityislääkäreiden käytön ja 
siirtyvät hakemaan palveluita kunta-
puolelle? Ottavatko potilaat yksityisiä 
sairauskuluvakuutuksia? Maksavatko po-
tilaat kaikki kulut itse? Potilasdirektiivin 
myötä potilaat voivat ensi vuoden alusta 
alkaen lähteä hakemaan terveyspalve-
luita myös ulkomailta, koska Suomen 
on maksettava korvaus EU:n sisällä 
annettavasta hoidosta. Suomi ei ole vielä 
päättänyt korvausperustetta rajan ylit-
tävässä terveydenhuollossa. Perustuuko 
korvaus asiakasmaksuihin vai Kela-
korvauksiin? Jos Kela-korvauksia ei ole, 
ne eivät voi olla korvausperuste. Päätös 
korvaustavasta on tehtävä vuoden lop-
puun mennessä.

Entä toteutuuko potilaan oikeus vali-
ta lääkärinsä täydellisesti muulla tavalla 
kuin potilaan kokonaan itse maksamassa 
(nyt Kela-korvatulla) yksityislääkäritoi-
minnassa? Jos kunnallinen palveluiden 
järjestäjä valitsee yksityisiä toimijoita 
palveluita tuottamaan, valintoja tehdään 
eri perusteilla. Potilaalle tuskin anne-
taan täydellistä valinnanvapautta vaan 
sopimuksia tehdään rajoitetusti tiettyjen 
tuottajien kanssa. Vakuutusyhtiöt ohjaa-
vat potilaita tiettyihin hoitopaikkoihin jo 
nyt, erityisesti leikkaustoiminnassa.

Yksityislääkäri määrää itse palkkionsa 
suuruuden, eikä suosituksia näin myös-
kään hintakartellia ole. Jos yksityinen 
puoli tuottaa palveluita kunnalle, an-

nettaneen lääkäripalkkioiden suuruutta 
koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Nyt 
kunnalliset palvelut ovat hyvin huonosti 
tuotteistettuja, eikä niiden todellisia 
kuluja tunneta. Mikä sitten olisi yksityi-
seltä ostetun palvelun oikea hinta? Va-
kuutusyhtiöt rajoittavat yksityislääkärin 
työn hinnoittelua ja tekevät sopimushin-
toja lääkärikeskusten kanssa jo nykyään. 
Tulevaisuudessa yksityislääkäri ei ehkä 
hinnoittele työtään itse, ja ammatinhar-
joittajan itsenäisyys murenee. 

Lakiuudistus
Nykyisellä hallituskaudella on tarkoitus 
uudistaa laki yksityisestä terveyden-
huollosta. Lääkäriliitto on jo antanut sii-
tä alustavia kannanottoja lain säätäjille. 
Laissa on tarkoitus uudistaa lupa-asioita 
vastaamaan nykyistä yksityislääkärin 
toimintaympäristöä ja toimintamalleja. 
Palveluntuottajan aloitus-, muutos- ja lo-
pettamisilmoituksista säädetään samoin 
kuin vuosittain annettavan toimintaker-
tomuksen muodosta. Kysymys amma-
tinharjoittajien vanhojen sairauskerto-
musten arkistoinnista ja säilytyksestä 
on tärkeää ratkaista. on Sairauskerto-
mukset säilytettävä useita vuosia sen 
jälkeen, kun lääkärin on lopetettanut 
vastaanottotoiminnan. Tulevana parina 
vuosikymmenenä eläkkeelle jäävillä 
tai yksityislääkäritoiminnan muuten 
lopettavilla lääkäreillä on röykkiöittäin 
paperisia sairauskertomuksia. Niitä ei 
saa arkistoida omakotitalojen vintteihin. 
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Lakiin on saatava selvät ohjeet. Arkistoi-
vatko aluevalvontavirastot kertomuspa-
perit jatkossa? Sähköiset kertomukset 
varastoitunevat tulevaisuudessa Kanta-
arkistoon.
 
eResepti 
Sähköinen resepti on kunnallisessa ter-
veydenhuollossa otettu jo osittain käyt-
töön. Vuoden 2014 maaliskuun loppuun 
mennessä myös yksityisten toimijoiden 
on käytettävä  e-reseptiä. Aikataulu on 
varsin tiukka. Huolena on, saadaanko 
määräaikaan mennessä luotua toimivat 
järjestelmät, ja ovatko kustannukset 
kohtuullisia? Varsinkin pienten vas-
taanottoyksiköiden ja kotivastaanottoa 
pitävien lääkärien kohdalla tilanne on 
vaikea. Ennen kuin e-resepti voi olla pa-
kollinen, täytyy Kelan tai muun julkisen 
tahon olla kehittänyt joidenkin toimijoi-
den kanssa järjestelmän, joka mahdol-
listaa sähköisen reseptin kirjoittamisen 
turvallisesti tavalliselta tietokoneelta 
tai vaikkapa älypuhelimesta. Tällainen 
järjestelmä antaisi lääkärille mahdol-
lisuuden tehdä resepti myös muualla 
kuin sähköisten potilastietojärjestelmien 
äärellä. Myös puhelinreseptijärjestelmän 
tulisi toimia jatkossakin. Resepti täytyy 
voida tehdä kaikissaolosuhteissa. 

Sivutoiminen yksityislääkäri 
Yksityisesti hoidettujen potilaiden mää-
rä on huomattava ja kasvamassa. Yksi-
tyissektori tuottaa avoterveydenhuollon 
palveluista 30 prosenttia. Työterveys-
huollon palveluissa osuus on 60 pro-
senttia. Fysikaalisesta kuntoutuksesta 
yksityissektori tuottaa noin 85 prosent-
tia. Nykyisen julkisen terveydenhuollon 
on vaikea kuvitella selviävän tuosta po-
tilasmäärästä, varsinkin jos terveyden-
huoltoon ei laiteta lisää rahaa. Potilas 
maksaa yksityislääkärikäynnin kustan-
nuksista yli 70 prosenttia. Suomessa 
toimii täysiaikaisia yksityislääkäreitä 
1900, ja sivutoimisesti yksityislääkärinä 
toimii noin 4000 lääkäriä. Sivutoimiset 

yksityislääkärit antavat lisätyöpanoksen-
sa terveydenhuoltoon vapaa-ajastaan, 
ja heidän työpanoksensa on varsin 
huomattava. Sivutoimisena yksityislää-
kärinä toimiminen on lääkärille tietenkin 
myös merkittävä lisäansiomahdollisuus. 
Jos työnantaja kieltäisi sivutoiminen 
yksityislääkäritoiminnan, erityisesti 
erikoislääkärivastaanottojen järjestä-
minen julkisessa terveydenhuollossa 
vaikeutuisi. Sivutoiminen yksityislääkäri 
on useimmiten erikoislääkäri. Yksityis-
sektorilla hoidetaan erityisen paljon nais-
tentautien ja silmätautien alaan liittyviä 
ongelmia sekä psykiatriaa.

Uusia toimijoita 
Yksityissektori on havaittu niin hou-
kuttelevaksi että HYKS perusti oman 
yksityissairaalansa Hyksin Oy:n. Se tar-
joaa HYKSin lääkäreille mahdollisuuden 
työskennellä HYKSin tiloissa kuntatyön-
antajan työajan ulkopuolella. On mielen-
kiintoista seurata, miten toiminta lähtee 
etenemään ja mitä toimintoja yksityis-
sairaalaan tulee. Löytävätkö ulkomaalai-
set potilaat sairaalan kuten on toivottu? 
Onko toiminta kilpailuneutraalia? Makse-
taanko tiloista HYKSille todelliset kulut? 
Edunvalvojia kiinnostaa myös, ovatko 
lääkärien sopimusasiat kunnossa. 

Vakuutusyhtiö Pohjola perusti oman 
sairaalan leikkausta tarvitseville, erityi-
sesti ortopedisille potilaille, jotta potilaat 
saadaan entistä nopeammin hyvään hoi-
toon. Uuden toimijan tuleminen mukaan 
voi vääristää kilpailutilannetta, varsinkin 
kun toimijaksi tulee itse rahoittaja. Poti-
laan valinnanvapauden toteutumista on 
syytä seurata. 

Lääkäriliitto yksityislääkärin 
apuna
Lääkäriliitto ja Lääkäripalveluyritykset ry 
(LPY) ovat neuvotelleet yhteisen amma-
tinharjoittajan vastaanottotoiminnan 
sopimusmallin, jonka pohjalta ammatin-
harjoittaja ja yksityinen lääkärikeskus 
voivat tehdä yhteistyösopimuksen. Sopi-

musmallin uudistustarpeita kartoitetaan 
parhaillaan. Sopimuksessa määritellään 
ammatinharjoittajan ja lääkärikeskuk-
sen väliset vastuut ja velvoitteet. Am-
matinharjoittaja on rekisterinpitäjä ja 
hänen on syytä tuntea rekisterinpitäjän 
velvoitteet. Yritysmuodossa toimiville 
on hahmoteltu yritys-yrityssopimus. 
Lisäksi on sovittu vastaanoton yleiset 
ehdot. Niihin kannattaa tutustua ja olla 
tarkkana, kun on sopimusta tekemässä. 
Lääkäriliiton lakimiehet neuvovat mie-
lellään. Liitto on myös julkaissut oppaan 
vastaanottotoimintaa aloittaville. Liiton 
verkkosivuilla on myös Practicus-laskuri, 
jonka avulla voi hahmottaa vastaanoton 
tulojen ja menojen rakentumista. Samal-
la se opastaa esimerkiksi eläkevakuutus-
maksuissa. Verkkosivuilta löytyvät myös 
Kelan tilastoihin perustuvat keskimää-
räiset lääkärinpalkkiot.

Yksityislääkäri voi mainostaa itseään 
Liiton Etsi lääkäri -palvelussa. Yksityis-
lääkärinä toimiessaan hän voi tulouttaa 
apteekkien perimät puhelinpalkkiot 
PuhTi-palvelun kautta itselleen. Sekä 
Etsi lääkäri että PuhTi löytyvät osoit-
teesta www.fimnet.fi. Käy tutustumassa 
palveluihin ja liitä itsesi mukaan.

Yksityissektori kuten koko maamme 
terveydenhuolto Suomessa on muuttu-
massa. Kukaan ei tiedä varmasti, miten 
terveydenhuoltomme toimii vuonna 
2020. Joukko kuntatahoja on sen 
järjestäjinä, mutta kuka terveyspalve-
luita tuottaa ja miten ne on rahoitettu? 
Miten yksityislääkäritoiminta jatkuu, ja 
onko meillä yhä sivutoimisia yksityis-
lääkäreitä? Potilaille on luvassa ainakin 
entistä suurempaa valinnanvapautta 
niin kotimaan kuin EU:n lainsäädännön 
nojalla. Suomen Erikoislääkäriyhdistyk-
sen, SELYn valtuuskunta pohtii näitä 
asioita kokouksessaan huhtikuussa. 
Mitä siellä puhutaan ja ajatellaan, voitte 
lukea tulevista Erikoislääkäri-lehdistä.
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