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Kaikki muuttuu
– vaan mihin suuntaan?

S

ELYn hallinnon koulutuksen seminaari Kaikki muuttuu – vaan mihin
suuntaan? pidettiin Lääkäritalolla
16.11.2016. Seminaarin luennot saivat
varsin hyvää palautetta kuulijoilta. Aiheesta toivottiin jatkoa jo ensi keväälle. Luennot oli pyritty rakentamaan
monipuolisesti ottamalla huomioon
sekä julkisen että yksityisen sektorin
näkökulma myös lääkärin aseman sekä
rahoituksen kannalta. Tilaisuudesta
kerrottiin myös SELYn Facebook-sivuilla
ja Twitterissä. Luennot löytyvät SELYn
omilta jäsensivuilta.
Timo Aronkytö aloitti illan aiheenaan
julkisen terveydenhuollon näkökulma
sote-uudistukseen. Hän kertoi pitävänsä sotea suurimpana mullistuksena
suomalaisessa terveydenhuollossa sitten
Keisarillisen julistuksen vuodelta 1869.
Tuolloin vastuuta terveydenhuollosta
siirrettiin valtion vastuulta enemmän
paikallistasolle. Toinen tärkeä virstanpylväs oli tietysti vuonna 1972 säädetty
Kansanterveyslaki, joka korosti kansalaisten tasa-arvoa ja oikeutta saada
terveyspalveluja, ja tärkeää oli myös
palvelujen maksuttomuus. Nyt suunnitellaan sote-uudistusta, jossa järjestelmä on edelleen verorahoitteinen ja
vetovastuu on julkisella sektorilla, jonka
palveluita yksityinen sektori täydentää.
Tilaaja ja tuottaja halutaan erottaa, ja
rahoitus kulkee maakunnan (tilaajan)
kautta. Tuottajat noudattavat määritel126

Juha Tuominen, Terveystalon johtava ylilääkäri.

tyjä palvelukokonaisuuksia, tavoitteena
on sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio. Miten valinnanvapaus perusterveydenhuollon palveluissa käytännössä
toteutuu, on vielä avoin kysymys.
Juha Tuominen jatkoi sote-pohdiskelua yksityisen terveydenhuollon kannalta. Palveluiden saatavuutta halutaan
parantaa, ja yksityissektori voisi olla
mukana tuottamassa palveluita ns. omatiimi-toiminnassa. Perinteisesti yksityissektorilla on toimittu ammatinharjoittajamallilla, mutta omatiimi-toimijuuteen
se ei ole paras mahdollinen tapa. Paljon
keskusteltiin myös vakuutusyhtiöiden
osallisuudesta ja niiden käyttämistä
sopimushinnoista. Työterveyshuoltoa

ei olla romuttamassa, mutta muutoksia
on suunnitteilla. On mahdollista, että vakuutusjärjestelyt tulevat lisääntymään.
Kolmantena luennoitsijana oli Timo
T. Seppälä THL:stä. En varmaan koskaan
aiemmin ole kuullut niin mielenkiintoista ja jopa hauskaa esitystä terveydenhuollon rahoituksesta! Seppälä pohdiskeli rahankäytön eri mahdollisuuksia
timantein koristelluista ambulansseista
kullattuihin sairaaloihin. Viestinä oli se,
että maakuntien valtionrahoitus tulee
olemaan yleiskatteellista. Toivottavasti
asukkaat voivat ja haluavat olla päättämässä, mihin rahat halutaan käyttää,
järkevästi. Integraation toteutuminen on
tärkeää. Jos sen aste jää huonoksi, uhkaa
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Kiitos Jyrki!
SELY kiittää ja onnittelee Erikoislääkärilehden päätoimittajaa, psykiatrian
professori Jyrki
Korkeilaa lehden 10
vuoden ansiokkaasta
kipparoimisesta vuodesta
2007. Päätoimittajuutta ennen Korkeila on
ollut lehden toimittajana.
Lehden johtamisen lisäksi Jyrki Korkeilan mm. erinomaiset pääkirjoitukset herättelevät ja haastavat kollegoita. Sähköisten uutiskirjeiden seurannan perusteella
pääkirjoitukset ovat aina kolmen luetuimman/avatuimman artikkelin joukossa.
Timo T. Seppälä THL:n terveyden ja sosiaalitalouden
yksikön päällikkö.

Valokuvat Tuija Kuusmetsä

Timo Aronkytö Vantaan kaupungin
vanhus- ja vammaispalvelun johtaja.

Kiitos Pertti!
Erikoislääkäri-lehti ja
SELY onnittelevat
lämpimästi lehden
pitkäaikaista toimittajaa neurologian erikoislääkäri
Pertti Saloheimoa
uudesta tehtävästä
Lääkärilehden lääketieteellisenä päätoimittajana.
Samalla suuri kiitos siitä hienosta
työstä, jota hän on tehnyt Erikoislääkärilehden hyväksi.

Tervetuloa Johanna!
rahoituksen pirstaloituminen.
Lääkäriliiton lakimies Laura Lindholmin aihe oli Lääkärin asema terveydenhuollon murroksessa. Siitä hän kokosi
hyvän listan huomioon otettavista
asioista: Työnantajakoot kasvavat – mitkä tulevat olemaan työsuhteen ehdot?
Miten palkkaharmonisaatio toteutetaan?
Entä onnistuuko sivutoiminen työskentely? Mikä tulee olemaan lääkärin asema
organisaatiomuutoksissa? Mitä kaikki
toiminnalliset muutokset pitävätkään
sisällään: uudet toimintamuodot (nyt jo
etäpalvelut) ja työnjaon uudistaminen.
Entä mitä tulevat vaikuttamaan omatiimit, asiakkaan valinnanvapaus, vapaus
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vausten poisto. Toimintoja keskitetään
– uhkana on työn yksipuolistuminen ja
mahdollisesti työmatkojen pidentyminen.
Uhkana on myös edunvalvonnan
hajaantuminen. Sote-muutoksessa mukanaolo ja vaikuttaminen ovat tärkeitä.
Lääkäreitä pitää olla mukana alueellisissa valmisteluryhmissä.
Paljon on vielä kysymyksiä ilmassa.
Muutoksia on tulossa, mutta mitä ne
kaikki lopulta ovat eli mihin suuntaan
mennään, ei vielä selvinnyt. Varmaankin
tarvitsemme sen uuden luentopäivän!
Hyvää joulunodotusta kaikille!

Olemme iloisia, että
anestesiologian
ja tehohoidon
erikoislääkäri
Johanna Tuukkanen on lupautunut
Erikoislääkäri-lehden
toimittajaksi vuoden
2017 alusta lähtien. Johanna on ollut
Erikoislääkäri-lehden säännöllinen kolumnisti sekä toimituskunnan jäsen.
Johanna toimi Finnanest-lehden päätoimittajana vuosina 2008–2010. Tätä ennen
hän on ollut myös Nuori Lääkäri -lehden
päätoimittajana. Johanna on Lääkäriliiton
ja SELYn valtuuskunnan jäsen.
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