
Suomen ensimmäisillä valtiopäivillä 
1907 istui kolme lääkäriä: Helsingin 
yliopiston sisätautiopin professori 

J.W. Runeberg (r.), jonka Albert Edelfeltin 
maalaama muotokuva on tuttu Kirurgisen 
sairaalan aulasta, K.A. von Alfthan, ylilää-
käri (r.) ja F.H. Nortamo kirjailija (Suoma-
lainen puolue). 

Pääsin eduskuntaan 2003 mahtiponti-
sella sloganilla ”Terveydenhoito kun-
toon”. Kollegat olivat kehottaneet minua 
asettumaan ehdolle, koska potilasjonot 
erikoissairaanhoitoon olivat vuosisadan 
alussa mahdottomat. Leikkaukseen jonot-
ti Suomessa 20 000 ihmistä. Pelkästään 
plastiikkakirurgian jonossa Töölön sairaa-
lassa oli 2 000 potilasta ja suunniteltuun 
leikkaukseen pääsi aikaisintaan kuudessa 
vuodessa, tai ei koskaan.

2003-2007 eduskunnassa oli ennätyk-
selliset 10 lääkäriä. Eduskunnassa istuivat 
Sinikka Mönkäre (sd.), entinen ministeri, 
Claes Andersson (vas.), entinen kulttuuri-
ministeri, jota pidettiin ainoana kulttuuria 
ymmärtäneenä ministerinä koskaan, Ilkka 
Taipale (sd.), maailmanparantaja, Eero 
Akaan-Penttilä (kok.), Jaana Ylä-Mononen 
(kesk.), Tuija Nurmi (kok.), Veijo Puhjo 
(vas.), Pentti Tiusanen (vas.), Päivi Räsä-
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NÄKÖKULMA

Kaksi kautta eduskunnassa

nen (kd.) ja minä (kok.). Merkille panta-
vaa oli, että lääkäreitä oli istuntosalissa 
vasemmalla ja oikealla. 

Me eduskunnassa olleet lääkärit olim-
me hyviä kavereita ja ajoimme samoja 
asioita, kuten hoitotakuun lainsäädäntöä. 
Saimme sen voimaan, ja jonot purkautui-
vat parissa vuodessa. 

Kaikki lääkärit ja poliisit vastustivat 
alkoholin valmisteveron rajua alentamista, 
mutta se pantiin voimaan 2005 aiheutta-
en voimakkaan kulutuksen kasvun ja pal-
jon harmia. Veroa onkin sitten nostettu 
useita kertoja.

Leveämpiä hartioita odotellessa
Seuraavassa eduskunnassa oli enää viisi 

lääkäriä. Kohosin sosiaali- ja terveysvalio-
kunnan varapuheenjohtajaksi ja suureen 
valiokuntaan. Teimme ministeri Paula Risi-
kon aikana mm. palvelusete-
lilain ja terveydenhuoltolain, 
jota pidän hyvin merkittä-
vänä säädöksenä. Viimeksi 
mainittu on ns. sisältölaki, ja 
jäimme vuonna 2011 odotta-
maan järjestämislakia, joka 
sen aikaisen arviomme mukaan tarvitsi 

”leveämpiä hartioita” eli suurempia kuntia 
tai kuntayhtymiä. Sitä on sen jälkeen 
tehty kahdeksan vuotta, tuloksetta. 

Suomalainen terveydenhoito on usei-
den kansainvälisten arvioiden mukaan 
(Lancet June, 2018) korkeatasoista ja 
laadukasta, maailman parhaiden joukossa. 
Me teemme sen halvalla. Me uudistumme. 
Me tutkimme ja opetamme hyvin. 

Sipilän hallitus aloitti keväällä 2015. 
Jo marraskuussa pääministeri Sipilä 
ja valtiovarainministeri Stubb tekivät 

kuuluisan lehmänkaupan, jossa kes-
kusta sai maakuntamallin ja kokoomus 
valinnanvapauden. STM:n virkamiehet 
alkoivat sorvata lakeja hallituspuolueissa 
istuvien poliitikkojen, VM:n virkamiesten 
ja terveysyritysten esitysten mukaan. Tuli 
lukuisia ehdotuksia, ja lausuntoja tehtiin. 
Vuoden 2017 mallissa oli valinnanvapau-
teen liittyen mm. 24. pykälä, joka velvoitti 
lähettämään kaikki helpot elektiiviset 
leikkauspotilaat hoidettavaksi yksityisissä 
sairaaloissa. Husin johtaja Aki Lindén 
jyrähti, että päivystys loppuu, jos kaikki ki-
rurgit siirtyvät päivätyöhön yksityissekto-
rille. Pykälä muutettiin, mutta se sisältää 
vieläkin hölmöjä velvoitteita.

Sote-maku lainsäädännön esitykset 
ovat sekasikiöitä, jotka tulevat hyvin kal-
liiksi toteuttaa, lisäävät eriarvoisuutta ja 

huonontavat integraatiota. 
Transaktiokustannukset 
kasvavat. Tulee runsaas-
ti valituksia. Opetus ja 
tutkimus kärsivät. Kau-
punkien toimintaedel-
lytykset häipyvät, kun 

verotuloista viedään kaksi kolmannesta. 
Suuret terveysyritykset lihovat, eikä niitä 
enää hallitse mikään. Suomen kansaa ei 
voi rangaista saattamalla voimaan niin 
epäonnistunutta lakipakettia kuin Sipilän 
hallituksen sote on (www.facebook.com/
sirpaaskoseljavaara).

Terveysyritykset ja kolmannen sektorin 
toimijat tulevat hyvin toimeen palvelemal-
la itsemaksavia, vakuutettuja ja palvelu-
setelipotilaita, tuottamalla ostopalveluja, 
työterveystoimintaa ja hoivapalveluja.

          Suomen kansanedustus-
laitos tarvitsee lääkäreitä. 
Onnea kaikille ehdokkaille.
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