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Olisi tietenkin muodikasta ylistää 
vuoden alusta voimaan tule-
vaa lakimuutosta, joka antaa 

potilaan valita itselleen perusterveyden-
huollon hoitopaikan mistä päin Suomea 
hyvänsä. Tämähän on nimenomaan 
raikas eurooppalainen tuulahdus, potilas-
direktiivin hengen inkarnaatio. Ajatus on 
osa palveluiden (tässä siis palveluntar-
vitsijoiden) vapaata liikkuvuutta. Muutos 
voidaan tulkita myös uskoksi markkinoi-
den kaikkivoipaan kykyyn häätää ken-
tältä kyvyttömät ja jättää tilaa oikeille 
osaajille.  Ehkäpä uskotaan, että muutos 
hillitsisi jopa kustannusten laukkaa.
Poliittisena konservatiivina en väheksy 
yrittäjyyttä enkä markkinoiden näky-
mättömän käden voimaa. En myöskään 
vähättele potilaan ja hänen lääkärinsä 
keskinäisen kommunikoinnin arvoa, 
en jonottamattomuuttakaan. Edelleen 
on selvää, että jopa liikenneyhteydet 
saattavat puoltaa jonkin nimenomaisen 
palveluntarjoajan valintaa. 

En kuitenkaan jaksa yhtyä niiden kuo-
roon, jotka malttamattomina odottavat 
potilastulvan täyttävän omien terveys-
keskustensa odotustilat. Juuri tämä 
hypoteettinen ”potilastulva” paljastaa 
ensimmäisen pulman. Miten takavuosi-
en TV-sarjan tohtori Kildaren veroisen 
lääkärin potilaslistat hallitaan, jos kaikki 
haluavat juuri hänen hoitoonsa? (Tiedän, 
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että hoitopaikan valinta ei – vielä – ulo-
tu lääkärin valintaan, mutta olettakaam-
me, että tämä samettisilmä  praktisoi 
lähes soolona tai oman kaksoisolentonsa 
kanssa.) Ylikysyntä hallitaan ekonomias-
sa vain rahalla tai jonoilla. Ja jonot ovat 
nyt lainvastaisia. 

Seuraava pulma koskeekin jo ra-
hoitusta: rahat vain reppuun, potilas 
valitkoon, hoetaan. Paljonko rahaa 
sinne reppuun tulisi tunkea? Mistä 
veloitetaan: riskistä, tuotetun terveyden 
määrästä vai pelkästä palvelusta eli 
käynnistä? Ja paljonko? On huomat-
tava, että maksaja ei ole mikään sote 
vaan potilaan kotikunta, edelleenkin.  
Pidetäänpä lisäksi mielessä, että kunta 
maksaa paitsi loikkariensa hoidon, 
myös omat kapasiteettikustannuksen-
sa. Virkapohjaisessa systeemissä tämä 
kiinteä, potilasvolyymistä riippumaton 
kustannuslaji hallitsee kunnan terveys-
keskuksen kokonaiskustannuksia. Oma 
pelkoni on, ettei säästöä synnykään, 
vaan kunnan menot riistäytyvät käsistä, 
kaikkien yllätykseksi.

Ja kun sote tuli mainituksi, jatketaan: 
sote-uudistuksessa etsitään palveluin-
tegraatiota eli nimenomaan sitä, että 
potilas liikkuu kuin pallo erikoissairaan-
hoito-, perusterveydenhuolto- ja tarvit-
taessa sosiaalihuolto-nimisten pelaajien 
välillä, potilaskeskeisesti ja tarkalleen 
nuotitetun suunnitelman mukaisesti. 
Juuri näin toimitaan Vermontin Green 
Mountain Care -järjestelmässä. Eivät 
potilaat hortoile siellä hetken mielty-
mystensä mukaan pitkin Vermontin 
takametsiä,vaan  järjestelmä on aidosti 

integroitu. Jokainen toimija tietää paik-
kansa ja tuntee yhteisen pelisuunnitel-
man. Koko ”vapaa hoitopaikan valinta” 
on soten täydellinen antiteesi. Ovatko 
päättäjämme käsittäneet tämän? 

Entä sitten potilaan kyky valita laadu-
kasta hoitoa? Television kuvaruudussa 
oikeistopoliitikko vertaa lääkärin valin-
taa parturin valintaan ja tyytyy twiittai-
lemaan peukku pystyssä. Samaan aikaan 
valelääkäreiden puuhastelu ei paljastu 
edes toisille lääkäreille. Lääkärintyön 
laatu on tietenkin potilaan kuunte-
lukykyä, mutta on se sentään jotain 
muutakin: ei kai alalle muuten opiskella 
vuosikausia. Valkoinen takki voi pettää 
pahan kerran. Pulmat eivät lopu tähän. 
Perusterveydenhuollon todellinen vah-
vuus on pitkä asiakassuhde potilaan ja 
hänen lääkärinsä välillä. Onko tämä nyt 
uhattuna, kun potilas vaihtaa lääkäriä 
mahdollisesti jonkin iltapäivälehden 
rankkeerauksen  pohjalta, kuin muo-
tihuonetta tai trendikapakkaa? Miten 
aikaisemmat hoitotiedot siirretään 
terveyskeskuksesta A keskukseen B, jos 
systeemit eivät kommunikoi keskenään?

Kaikki tämä on varmaan ajateltu 
valmiiksi jossain päin ennen ratkaisevi-
en päätösten tekoa. Miksi näistä aivan 
keskeisistä seikoista sitten vaietaan?

(Kaikki tuo oli tietenkin pelkkää 
pyhäinpäivän yön pelottelua. Alle viisi 
prosenttia suomalaisista tulee mitään 
palvelupistettä vaihtamaan. Odotellaan 
siis rauhassa joulua, odotellaan myös 
uutta vuotta, ihan rauhassa!)
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