
Sote-uudistus on kehityskertomuk-
sensa aikana herättänyt enemmän 
kysymyksiä kuin niihin on tarjot-
tu vastauksia. Kun uudistuksen 
voimaantulo vuoden 2019 alussa 
lähenee, sote-keskustelu etenee 
hallinnollisista kysymyksistä yksit-
täisten lääkäreiden tasolle.

Sote voi viedä erikoislääkärin 
maakuntamatkoille

Juha-Pekka Honkanen
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SELY:n helmikuisessa seminaarissa 
Pohjolan Lääkäripäivillä Oulussa kä-
siteltiin erikoislääkäreitä kiinnostavia 
ja hyvin konkreettisia teemoja. Vaikka 
sote-uudistuksen yksityiskohdat ovat 
edelleen työn alla, puheenvuoroista 
käy hyvin selkeästi esille, että uudistus 
on kaikkea muuta kuin hallinnollinen: 
erikoislääkäreille muutos voi esimer-
kiksi tuoda matkatyötä ja rajoituksia 
sivutoimisen yksityispraktiikan pitä-
miseen.

Kansalaisten vapaus valita hoiton-
sa tuottaja näyttää toteutuvan hyvin 
laajana, vaikka yksityiskohdat tulevat 
vuoden edetessä vielä tarkentumaan. 
Nykyisten esitysten mukaan kun-
tiin perustetaan sote-keskuksia, jotka 
voivat olla joko julkisen sektorin, yri-
tysten, osuuskuntien tai kolmannen 
sektorin toimijoiden omistamia. Kun-
talaiset listautuvat vähintään vuodek-
si haluamansa sote-keskuksen poti-
laiksi ja näin ollen kysyntä ratkaisee 
sote-keskusten kohtalon. Maakunnat 
vastaavat siitä, että alueen väestöllä 
on saatavilla riittävät palvelut. Julki-
sen sektorin omista sote-keskuksista 
tulee yhtiömuotoisia, jotta ne olisivat 
samalla viivalla yksityisten kilpailijoi-
den kanssa.

Samat pelisäännöt kaikille toimijoille
”Maakunta määrittelee palvelutarpeen 

ja korvauksen, joka on sama julkiselle 
ja yksityiselle yhtiölle tai osuuskun-
nalle. Pelisäännöt ovat samat kaikille 
palvelukokonaisuutta tekemään il-
moittautuneille”, Oulun terveysjohtaja 
Sirkku Pikkujämsä sanoi.

Nykyinen sairaalaverkosto siirtyy 
jatkossa maakuntien liikelaitosten hal-
lintaan. Ehdotuksen mukaan 15 % kai-
kista maakunnan sote-liikelaitoksen 
palveluista tulee tuoda asiakassetelin 
avulla valinnanvapauden piiriin. Las-
kentapohjasta otetaan pois mm. kii-
reelliset, suurten kustannusten vuoksi 
keskitettävät, julkisen vallan käyttöön 
liittyvät ja suoran valinnan piirissä ole-
vat palvelut. Pikkujämsän mukaan po-
tilas voi asiakassetelin avulla valita hoi-
topaikkansa esimerkiksi jonotilanteen 
perusteella. Hän arvioi, että esimerkiksi 
yhteispäivystykset ja erityispoliklinikat 
rajautuvat suoravalinnan ulkopuolelle. 
Asiakassetelin piiriin siirtyvien palve-
lujen tuotanto on yhtiöitettävä myös 
maakunnan liikelaitoksen omassa toi-
minnassa.

”Yksi huolenaihe on osaamisen riit-
täminen maakunnan liikelaitoksen eri-
koissairaanhoidossa, jos lääkärit siirty-
vät suoravalinnan tuottajille töihin.”

Lääkärin valittava työnantajansa
Työnantaja on lähitulevaisuudessa 
valittava nykyistä selkeämmin. Lääkä-

EDUNVALVONTA

 Erikoislääkäri 2/2017 • 27 vsk80



riliiton neuvottelujohtaja Laura Lind-
holm arvioi, että jatkossa maakunnan 
keskussairaalan erikoislääkärit eivät 
enää tee niin laaja-alaisesti töitä sivu-
toimisena yksityisvastaanotolla kuin 
tällä hetkellä.  

”Kun yksityinen ja julkinen sektori 
kilpailevat keskenään, on selvää, että 
työnantaja ei tule katsomaan hyvällä 
kahdessa samoista potilaista kilpaile-
vassa pisteessä työskentelyä. Kieltoja 
ei ole vielä tullut, mutta suhtautumi-
nen on jo kiristynyt.” 

Lindholm huomauttaa, että maa-
kunnat ovat työnantajina nykyisiä 
sairaanhoitopiirejä suurempia. Hän 
sanoo, että töitä on jatkossakin, mutta 
työpaikka voi muuttua ja jos omalla 
erikoisalalla on ylitarjontaa, työpaikka 
voi löytyä nykyistä pidemmän matkan 
takaa. Hän ennakoi, että maakuntiin 
voidaan esimerkiksi perustaa kahden-

kolmen sairaalan alueella toimivia 
yhteisvirkoja. HUSin ja Carean välille 
pohditaan jo tällaisia yhteisvirkoja tie-
tyille erikoisaloille.

Moni erikoislääkäri tulee löytä-
mään tiensä myös sote-keskuksiin. 
Valinnanvapauden toteutuessa vuo-
den 2019 alussa sote-keskuksiin olisi 
Sirkku Pikkujämsän mukaan tulossa 
todennäköisesti sosiaalipalveluiden 
ohjausta ja neuvontaa, mutta mahdol-
lisesti myös äitiys- ja lastenneuvolatoi-
mintaa sekä perheiden ja ikäihmisten 
palveluita. Valinnanvapaus on laajen-
tumassa kahden vuoden siirtymäajan 
jälkeen, jolloin vapaasti kilpailtaviin 
sote-keskuksiin voitaisiin tuoda esi-
merkiksi gynekologin ja silmälääkärin 
vastaanotot sekä diabeteksen ja mie-
lenterveyspalveluiden erikoisosaamis-
ta.

Sote-keskuksen perustaminen voi olla 
taloudellinen riski
Tällä hetkellä sote-keskusten rahoi-
tus on kuitenkin vielä epäselvä. Sote-
keskukset ovat saamassa maakunnilta 
korvauksen kapitaatioperusteisesti, 
mutta ”nuppitaksan” perusteita ei ole 
vielä päätetty. THL:n terveyden ja sosi-
aalitalouden yksikön päällikkö Timo T 
Seppälä huomautti seminaarissa, että 
nyt esitetty kapitaation perustuminen 
ikään, sukupuoleen ja työssäkäyntis-
tatukseen ei ennakoi käytännössä 
mitenkään sairastumisriskiä. Mitä 
heikommin kapitaation perusteet en-
nustavat todellista hoidon tarvetta, sitä 
suurempi riski sote-keskus on perus-
tajalleen. Seppälä epäili Terveystalon 
ylilääkärin Juha Tuomisen tavoin, että 
suuret yksityiset lääkäriasemaketjut 
eivät ole ryntäämässä sote-keskusten 
markkinoille juuri tästä syystä. Jos 
tilastoihin perustuva taksa on toteu-
tunutta hoidon tarvetta merkittävästi 
pienempi, sote-keskuksen rahat lop-
puvat.

”Yksityisillä palveluntuottajilla ei 
ole konkurssisuojaa. Jos budjetti ei 
pidä, myös julkinen yhtiö päätyy kon-
kurssimenettelyyn.”

“Terveydenhuolto kaipaa uudistusta. 
Emme tarkkaan tiedä, millaisia 
muutoksia on tulossa, mutta 
meidän erikoislääkärien tulee olla 
niissä mukana. Tähän vuosisadan 
suurimpaan uudistukseen tarvitaan 
kaikki käytettävissä oleva tieto, taito 
ja kokemus”, toteaa anestesiologian 
erikoislääkäri Tuula Rajaniemi.
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