
Sote-uudistusta on valmisteltu ja 
viety eteenpäin jo neljän hallituk-
sen aikana: vuonna 2005 Vanhasen 

hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksena sekä ilman lopputulosta Kataisen 
ja Stubbin hallitusten toimesta. Sipilän 
hallitus kytki sote-uudistukseen maa-
kuntauudistuksen, ja kokonaisuus on nyt 
edennyt eduskunnassa vaiheeseen, josta 
on eduskunnan ulkopuolisille piirtynyt 
osin tragikoominen näytelmä. Valitetta-
vasti kyse ei ole vain näytelmästä vaan 
kokonaisuudesta, joka testaa poliittista 
päätöksentekojärjestelmäämme. 

Kaikki merkittävät puolueet ovat olleet 
jo vähintään kerran hallitusvastuussa 
uudistamassa sote-järjestelmää. Mistä 
enää tämän jälkeen löytyy uskottavaa 
poliittista päätöksentekokykyä? Maakun-
nissa on tehty puolitoista vuotta inten-
siivistä valmistelutyötä sote-uudistuksen 
eteen. Mitä uudistuksen kaatuminen tässä 
vaiheessa tarkoittaisi myös virkamies-
kunnan näkökulmasta? Todennäköistä on, 
että uudistuksen kaatuminen toisi jälleen 
useiksi vuosiksi epävarmuuden ja hallitse-
mattoman tilanteen. 

Uudistuksessa toteutuisi yksi Lääkä-
riliitonkin pitkään ajama tavoite: järjes-
tämis- ja rahoitusvastuun siirtäminen 
vahvemmille harteille yksittäisen kunnan 
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asemesta. Se, onko kahdeksantoista 
maakuntaa oikea luku, voidaan perustel-
lusti kyseenalaistaa. Myös perustervey-
denhuollon valinnanvapaus on saanut 
kritiikkiä osakseen. Kansalaisten enem-
mistö kuitenkin kannattaa valinnanva-
pauden laajentamista, ja se on myös yksi 
keskeinen elementti verrokkimaissamme. 
Valinnanvapaus on ollut myös Lääkärilii-
ton agendalla. 

Hallituksen käyttämien keskeisten 
asiantuntijoiden mukaan valinnanvapaus-
laki ja muu sote-lainsäädäntö ovat vietä-
vissä eteenpäin. Tavoitteiden toteutumi-
nen on sote-uudistuksen 
edetessä vahvasti kiinni 
maakuntien onnistu-
neesta toimeenpanosta 
ja järjestäjäosaamisen 
johtamisesta. Allekirjoittaneen huoli 
onkin enemmän tässä. Julkiset ja yksityi-
set palveluntuottajat ovat vahvistamassa 
asemiaan valmistautuessaan tulevaan 
muutokseen. Mistä löytyvät ne kasvolliset 
osaajat, jotka ottavat järjestämisvastuun 
haltuunsa? 

Operatiivisilla aloilla osaaminen ja 
sen ylläpito vaativat riittävän suuren 
toimenpidevolyymin. Sen sijaan voidaan 
kysyä, ovatko sairaalakohtaiset toimenpi-
devolyymit keskitettävissä toimenpiteissä 
liian kapea-alainen mittari? Pahimmillaan 
sairaalakohtaiset minimivaatimukset 
toimenpidemääristä ilman spesifisiä 
laadullisia ja vaikuttavuusmittareita be-
tonoivat tuotantorakennetta vaillinaisilla 
kriteereillä.  

Kirurgiseen toimintaan liittyy aina 
ennakoimattomien komplikaatioiden riski. 
Riskitekijät ovat valtaosin hallittavissa 
suunnitelluissa päiväkirurgisissa leikka-
uksissa oikealla potilasvalinnalla, josta 
yksityissektorilla on pitkä kokemus. Julki-
sella rahalla tehtävään leikkaustoimintaan 
halutaan yhtenäiset kriteerit. Sosiaali- ja 
terveysministeriö lähetti helmikuussa 
2018 lausunnolle arviomuistion tervey-
denhuoltolain muutoksesta ja kiireet-
tömän leikkaustoiminnan kriteereistä. 
Lausuntojen pohjalta leikkaustoiminnan 
kriteerien valmistelua jatketaan. Reformi-

ministerityöryhmä linja-
si 19.4., että hallituksen 
esitystä terveydenhuol-
tolain muuttamisesta 
ei kuitenkaan anneta 

vielä tänä keväänä. Epätietoisuus jatkuu ja 
pitkittyy. 

Leikkaustoiminnan kriteerien tavoit-
teena on varmistaa laatu ja potilasturvalli-
suus sekä lisätä yksityisten ja julkisten pal-
veluntuottajien yhdenvertaista kohtelua. 
Potilasturvallisuuteen vedoten löydettiin 
alustavasti ratkaisuksi tukisairaalat. Mutta 
mistä kokemuksesta tai tutkimusnäytöstä 
tukisairaalan etäisyydeksi määriteltiin ajal-
lisesti 30 minuuttia? Ehdotuksen takana 
näyttää olevan tarve varmistaa nykyisen 
aluesairaalaverkoston kirurgisen toimin-
nan saneeraus. Puhutaan asioista niiden 
oikeilla nimillä. 

”Mistä löytyvät ne kasvolliset 
osaajat, jotka ottavat järjestä-
misvastuun haltuunsa? 

Erikoislääkäri 2/2018 • 28 vsk  67


