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Liikelaitostaminen julkisen
terveydenhuollon muutoksessa

K

unta- ja palvelurakenneuudistus PARAS-hankkeen seuraaja,
Kuntauudistus sisältää muun
muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen.
Erilaisia palvelujen organisointitapoja
ja samalla uusia tuotantotapoja on
kehitteillä ja kehitetty runsaasti, kuten
kunnan liikelaitoksia ja osakeyhtiöitä.
Kunnallisella liikelaitoksella tavoitellaan tunnistettavaa, yhdenmukaista
tapaa palvelutuotannon järjestämiseen.
Liikelaitos on tarkoitettu nimenomaan
palveluiden tuottajaorganisaatioksi, ja
niitä voidaan perustaa liiketoimintaa
tai liiketaloudellisten periaatteiden
mukaisesti hoidettavia tehtäviä varten.
Terveydenhuollon liikelaitostamisesta
on niukasti laadullista tutkimustietoa
johtamisen ja organisoinnin näkökulmasta. Lisäksi päätöksenteko ja johtaminen ovat julkisen terveydenhuollon
organisaatioissa kiistatta haastavia ja
kompleksisia. Haasteellisuus muodostuu niin ikään julkisen sektorin
tavoitteista, ammattilaisbyrokratian
ja asiantuntijaorganisaatioiden luonteesta sekä terveydenhuollon arvoista
ja lääketieteen vahvasta professionalismista.
Väitöskirjassa
tarkastellaan
kunnallista liikelaitostamisilmiötä
terveydenhuoltoalan kontekstissa.
Tutkimusaihetta lähestytään useasta

näkökulmasta pureutuen suomalaisen kunta-alan terveydenhuollon palvelutuotannon organisaatiomuutoksia
ohjaaviin tekijöihin.
Tapaustutkimuksen kohdeorganisaatioina ovat kolmen yliopistollisen
keskussairaalan laboratorioliikelaitokset. Tutkimuksen empiirisen aineiston
muodostavat vuosina 2007 ja 2011
suoritetut teemahaastattelut, joita on
yhteensä 24. Tutkimuksessa pyrittiin
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
1) Mistä syistä kunnat liikelaitostavat
terveydenhuollon palvelutuotantoa
ja 2) millaisia tavoitteita liikelaitostamiselle on asetettu? 3) Millä tavoin
kunnallinen liikelaitosmalli on vastannut sille asetettuja ennakko-odotuksia
Suomessa, ja miten liikelaitosmallin
hyväksymistä on mahdollista edistää?
4) Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin
ja tulkittiin kohdeorganisaatioiden
liikelaitostamistavoitteisiin nivoutuvia merkityksellisiä dilemmoja, kuten
maine- ja legitimiteettiriskejä.
Tutkimuksen tulokset osoittavat,
että julkisen terveydenhuollon palvelutuotannon liikelaitostaminen on
monelta osin reagointia ympäristön
muutosvoimiin. Liikelaitostamiselle
asetetut useat tavoitteet – itsenäisempi päätöksenteko, liiketoimintaosaaminen, läpinäkyvyyden lisääminen,
byrokratian madaltaminen, henkilös147

tön työhyvinvoinnin tukeminen ja taloudellinen tehokkuus – muodostivat
lopulta organisatorisia ja johtamisen
dilemmoja. Mikäli liikelaitostaminen
on pelkästään muodollinen organisaatiomuutos, muiden organisaatioiden
kopiointia, se tuo vain marginaalisia
hyötyjä ja muodostaa organisatorisia
dilemmoja, jotka ratkaisemattomina
voivat vaarantaa organisaation legitimiteetin ja maineen. Nämä ovat tutkimuksen keskeisimmät tulokset.
Ensimmäinen merkityksellinen
dilemma muodostui itsenäisemmän
päätöksenteon tavoitteen ja omistajaohjauksen välisistä ristipaineista,
jotka vastaavasti altistivat organisaatioita legitimiteetti- ja maineriskeille.
Ensimmäisessä dilemmassa on kyse
eräänlaisen historiallisen tradition ja
modernin suuntauksen eli toimintalogiikkojen välisestä valinnan vaikeudesta.
Tutkimuksessa esiin noussut toinen
merkityksellinen dilemma muodos-

tui näennäismarkkinoilla ja aidoilla
markkinoilla toimimisen ristipaineesta. Aiemmissa tutkimuksissa on
käynyt ilmi, että kun julkinen organisaatio altistetaan kilpailulle, sen tuottavuus paranee. Näennäismarkkinoiden avulla kunnissa pyritään saamaan
aikaan aidon kilpailutilanteen tuomaa
painetta kunnan sisällä toimiviin organisaatioihin ja liikelaitoksiin. Tässä
tutkimuksessa liikelaitostamisen havaittiin luovan mahdollisuuden kehittää toimintoja edellä kuvatulla tavalla
yritysmaailman suuntaan. Näennäismarkkinoiden olemassaolo ei kuitenkaan välttämättä ollut kaikilta osin
tarkoituksenmukaista; muun muassa
läpinäkyvyystavoitteiden todettiin lisäävän byrokratiaa kaikissa kohdeorganisaatiossa etenkin kilpailutuksessa.
Kolmas merkityksellinen dilemma
liittyy valintapäätökseen liikelaitosmallin ja osakeyhtiön välillä. Liikelaitostaminen yhtiöittämisen sijaan on
esitetty mahdollisuutena välttää ylika-

pasiteetin purkamista henkilökunnan
irtisanomisina. Ajatellaan, että liikelaitostaminen on pehmeämpi lasku yritysmaailman toimintamalleihin kuin
osakeyhtiöittäminen. Tätä perusteltiin
henkilökunnan yhtiöittämistä kohtaan kokemilla peloilla, jotka tämän
tutkimuksen valossa liittyivät lähinnä
irtisanomisuhkaan. Tarkoituksena oli
siten tukea henkilöstön työhyvinvointia.
Tutkimuksen tulosten mukaan irtisanomisuhkaa oli kyetty välttämään
liikelaitostamalla organisaatio. Eräänä
henkilöstöä koskevana negatiivisena
ilmiönä oli kuitenkin noussut esiin
työnkuvan yksipuolistuminen liikelaitostamisen ja laboratoriotoimintojen keskittämisen jälkeen. Tämä ei
kuitenkaan suoranaisesti johdu liikelaitostamisesta. Laboratoriotoimialan
teknologiainnovaatiot ja toimintojen
keskittäminen olivat suurin syy työnkuvan yksipuolistumiseen, ei niinkään
liikelaitos organisaatiomuotona.

