
Uusi ehdotus valinnanvapauslaik-
si on nyt lausuntokierroksella. 
Edelleen siinä on ongelmia, 

mutta hieman erilaisia kuin aiemmin. 
Ehdotuksesta on poistettu vaatimus 
maakunnan SOTE-keskusten yhtiöittä-
misestä, mikä helpottaa maakunnan ter-
veydenhuollon tuotannon suunnittelua. 
Mutta sen sijaan ongelmia tuottaa esitys 
asiakasseteleillä tuotettavista palveluis-
ta. Ne voivat esityksen nykymuodossa 
lohkaista ison osan maakunnan liikelai-
toksen budjetista. Tämä saattaisi johtaa 
tilanteeseen, jossa liikelaitokselle jäisivät 
kulut ja lakisääteiset velvoitteet, mutta 
lääkärityövoimaa siirtyisi merkittävästi 
yksityisen palveluntuottajan leipiin. On 
vaikea arvioida, kuinka realistinen tämä 
uhkakuva on. Se riippuu esimerkiksi siitä, 
mitä yksityisillä palveluntuottajilla olisi 
tarjota. Mahdollisesti paremmat työs-
kentelyolosuhteet ja parempi ansiotaso? 
Toisaalta yksityinen palveluntuottaja 
voisi olla myös maakunnan liikelaitoksen 
oma yhtiö – tai sitten monikansallinen 
toimija. Kilpailua työvoimasta voi olla 
vaikea välttää.

Sinänsä on mielenkiintoista, mitä 
erikoisaloja ehdotetaan nyt pakollisiksi 
SOTE-keskukseen. Sinne on suunniteltu 
mm. silmälääkäreitä ja pediatreja, mutta 
ei psykiatreja, joita perusterveydenhuol-
lossa kaivataan varmasti kipeämmin 

kuin silmälääkäreitä. Sitä, miten nämä 
erikoisalat valikoituivat ehdotukseen, ei 
ole tiedossa. Kysyttiinkö terveyskeskuk-
sessa nykyisin työskenteleviltä työnteki-
jöiltä?  Ilmeisesti ei. Sekin on surkuhu-
paisaa, että tätä tulevaisuuden keskusta 
kutsutaan edelleen SOTE -keskukseksi. 
Sinnehän ei oikeastaan jäänyt enää 
SO-osuutta sen kutistuttua neuvonnaksi, 
jossa kerrotaan mistä sosiaalipalveluita 
voi saada. 

On mielenkiintoista nähdä, miten ja 
missä lääkärit tulevaisuudessa työsken-
televät. Työnkuva voi muuttua paljon, 
jos esimerkiksi erilaiset etäseurannat 
ja -vastaanotot osoittautuvat toimiviksi 
ja luotettaviksi. Niihin liittyy kuitenkin 
paljon epärealistisia odotuksia. Erilais-
ten kaupallisten sovellusten käyttöön 
liittyy ongelmia, jos niitä aiotaan käyttää 
terveydenhuoltoon liittyvän päätöksen-
teon perusteina. Ensin on tehtävä paljon 
validointityötä ja sen jälkeen vielä var-
mistettava datan oikeellisuus ja tiedon 
keräämisen luotettavuus. Tämä koskee 
varsinkin potilaan itse tuottamaa mittaus- 
tietoa. Sairaalan seinien sisälläkin saa-
daan koottua paljon uudenlaista tietoa, 
mutta sen yhdenmukainen kerääminen 
ja tehokas hyödyntäminen on vasta 
alkumetreillä. Joka tapauksessa, sote- ja 
valinnanvapauslainsäädännön lopputu-
loksesta huolimatta,  on todennäköistä, 

että työolosuhteet tulevat muuttumaan 
lähivuosina. Se vaikuttaa väistämättä 
myös lääkäreiden edunvalvontaan ja sen 
painopisteisiin.

Lääkäreiden edunvalvonnassa tulee 
olemaan haasteita, jos esimerkiksi iso 
osa lääkäreistä työskentelee työsuh-
teisina erilaisissa yhtiöissä. Ottaako 
työantaja käyttöönsä yleisen työeh-
tosopimuksen vai katsotaanko vain 
että minimivelvoitteet toteutuvat. Ja 
seuraava kysymys on, millainen tuleva 
työsopimuspohja sitten olisi? Auki on 
paljon isoja kysymyksiä. Meidän pitää 
olla mukana muutoksen suunnittelussa 
ja siten vaikuttamassa omaan tulevai-
suuden työnkuvaamme ja ansionkehi-
tykseen. Kaikki mahdolliset paikat ja 
tilanteet, joissa näin voi toimia, kannat-
taa hyödyntää!

Miten ja missä lääkärit  
tulevaisuudessa työskentelevät?

Sinänsä on mielenkiintoista, mitä eri-
koisaloja ehdotetaan nyt pakollisiksi 
SOTE-keskukseen.
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