
LT, psykiatrian ja terveydenhuol-
lon erikoislääkäri Samuli Saarni 
SELYstä on Lääkäriliiton hallituksen 
uusi puheenjohtaja. Saarni on 
koulutukseltaan myös valtiotieteen 
maisteri, psykoterapeutti ja filo-
sofian tohtori. Hän on perehtynyt 
laajasti terveydenhuollon etiikkaan 
ja sosiaalipsykiatriaan. Saarni on 
toiminut muun muassa Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin johta-
jaylilääkärinä ja OP:n terveys- ja 
hyvinvointiliiketoiminnan johtajana. 
Erikoislääkäri-lehden päätoimittaja 
Jyrki Korkeila kysyi Samuli Saarnin 
näkemyksiä suomalaisen terveys-
politiikan suunnasta, sote-palvelui-
den järjestämisestä ja Lääkäriliiton 
roolista.

 

Mitä tapahtuu terveydenhuollolle, 
jos 1) sote tulee ja 2) jos sotea ei tule 
(kaatuuko eteen- vai taaksepäin?)
– Tässä on juuri yksi keskeinen Soten 
ongelma: prosessin lopputulosta pi-
demmällä tähtäimellä on mahdoton 
ennustaa. Varmaa olisi lähinnä se, että 
kuntapohjasta päästäisiin isompaan ja 
ammattimaisempaan järjestämiseen 
ja palvelutuotannosta merkittävä osa 
yksityistettäisiin. Palveluiden laadun 
parantuminen tai rahan säästyminen 
on uskon varassa. Lyhyellä tähtäimel-
lä kumpikaan ei toteutuisi, kun kaikki 
keskittyvät rakennemuutoksesta selviä-
miseen.

– Jos sotea ei tule, tulisi selvyys 
etenemisestä saada mahdollisimman 
nopeasti. ”Eteenpäin kaatuminen” sat-
tuu yhtä lailla – sillä yritetään lähinnä 
kaunistella sitä, että sote-vääntö on 
haitannut kehittämistä jo kahden hal-
lituskauden ajan. Ensin pitäisi päättää, 
että sote-uudistuksen osalta edetään 
vaiheittain. Samalla olisi annettava 
vahva tuki nykyisille vapaaehtoiselle, 
kuntayhtymäpohjaisille ratkaisumal-
leille. Toinen kiireinen tarve on päät-

tää yksityisen palvelutuotannon roo-
lista ja säätää sen rajat lainsäädännöllä 
kiinni. Viimeiset 15 vuotta Suomessa 
on ulkoistettu terveyspalveluita ilman 
suunnitelmaa, käytännössä lähinnä 
aluepoliittisin motiivein. Kolmas rau-
hoittava tekijä olisi, jos sote-valmistelu 
viimein tehtäisiin parlamentaarisesti – 
yksi vaalikausi ei riitä koko uudistuksen 
toteuttamiseen.

Millaisena näet Lääkäriliiton roolin 
suomalaisessa terveyspolitiikassa?
– Lääkäriliiton tulisi tuoda ammatti-
maisen, pitkäjänteisen terveyspolitiikan 
osaamisen näkökulma julkiseen kes-
kusteluun ja päätöksentekoon. Tervey-
denhuolto on erittäin monimutkainen 
järjestelmä, eikä sitä voi ohjata poliit-
tisilla ideologioilla tai perusteettomilla 
toiveilla. Linjaa ei myöskään voi muut-
taa vaalikausittain. Lääkäriliiton tulee 
tuoda esille, että tietyt terveyspolitiikan 
linjat ja palvelurakenteet toimivat pa-
remmin kuin toiset. Samalla pitää olla 
selkärankaa paljastaa poliittinen bluffa-
us kun sitä tulee vastaan.
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toteuttamiseen”
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Miten itse näet SELYn roolin Lääkä-
riliitossa?
– Erikoislääkärit ovat ylivoimaisesti 
suurin osa lääkärikuntaa, ja erikoislää-
kärinä toimiminen suurin osa lääkärin 
uraa. SELY on erikoislääkäreiden edus-
tajana ja Lääkäriliiton suurimpana ryh-
mänä paljon vartijana. Erikoislääkäreitä 
on nykyisin hyvin monenlaisissa töissä, 
joten on tärkeää, että SELYssä kannam-

me huolta koko terveydenhuollon toi-
mivuudesta. 

Nyt Sosteri on ulkoistamassa eri-
koissairaanhoitoaan, Pirkanmaalla 
yhtiöitetään ja merkittävää määrää 
terveysasemia ollaan lakkauttamas-
sa. Mitä ajatuksia nämä herättävät 
sinussa?
– Yhtiöittäminen ja yksityistäminen 
ovat kaksi eri asiaa, kokonaisen sai-
raanhoitopiirin ulkoistaminen on eri 
asia kuin sen joidenkin toimintojen 
ulkoistaminen. Ja terveydenhuollon 
ydintoiminnan yhtiöittäminen on eri 
asia kuin tukipalveluiden. Suomessa 
pitäisi nopeasti päättää, mitkä osat ter-
veydenhuollosta soveltuvat yksityisesti 
tuotettaviksi ja mitkä eivät. Tästä pitäisi 
säätää lainsäädännössä yksiselitteises-
ti. Vanhustenhuollon laatuskandaalin 
perusteella pitäisi olla selvää, että kos-
ka edes vanhusten palveluasumista ei 
kyetä valvomaan, on ajatus kokonaisen 
ulkoistetun sairaanhoitopiirin valvon-
nasta utopistinen. Jos vanhusten pal-
veluasuminen on polkupyöräilyä, voi 
sairaanhoitopiiriä verrata kuulentoon. 
Suomalaisen sote-keskustelun absurdi-
utta kuvaa ehkä parhaiten se, että kun 
toisella kädellä ollaan yksityistämässä 
suuria osia terveydenhuollosta, toisella 
kädellä pidetään kiinni apteekkimono-
polista.

– Erityisesti Sosterin suunnitelmat 
kuvaavat hyvin sitä, että terveyden-
huoltojärjestelmän ohjaus on Suomessa 
hukassa. Keskeinen motiivi ulkoistami-
sessa on kuitenkin vastustaa valtioval-
lan suunnitelmia keskittää tiettyjä eri-
koissairaanhoidon toimintoja – kuten 
oli Länsi-Pohjassakin. Jos nyt ei ryh-
distäydytä ja kielletä lainsäädännöllä 
palvelujärjestelmän ydintoimintojen 
ulkoistamista, niin koko järjestelmän 
ohjaus käy kiihtyvällä tahdilla mahdot-

          Lääkäriliiton tulisi tuoda 
ammattimaisen, pitkäjänteisen 
terveyspolitiikan osaamisen nä-
kökulma julkiseen keskusteluun 
ja päätöksentekoon.
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tomaksi. Tämän yhteydessä olisi kyllä 
perusteltua arvioida uudestaan keskit-
tämis- ja päivystysasetusten tiukkuus. 

Jos saisit olla tovin diktaattorina ja 
järjestää omavaltaisesti sote-palve-
lut mielestäsi parhaalla tavalla, niin 
mitkä olisivat viisi tärkeintä ideaasi?
– Pitäisi palata perusasioihin eli siihen, 
missä järjestelmässä on oikeita ongel-
mia ja aloittaa niiden korjaamisella pala 
kerrallaan vaiheistaen.

– Keskeinen ongelma on peruster-
veydenhuollon lääkäriin pääsy, hoi-
tosuhteiden katkonaisuus ja näistä 
seuraava epätasa-arvoisuus. Tämä voi-
taisiin korjata monella tavalla sotke-
matta koko järjestelmää – yksinkertai-
simmillaan palkkaamalla perustasolle 
lisää lääkäreitä ja parantamalla työolo-
ja. Tätä vauhdittaisi, jos terveyskeskuk-
sen lääkärille pääsy taattaisiin hoitota-
kuulla – esimerkiksi kolmessa päivässä. 

– Yhteistyössä perusterveydenhuol-
lon ja erikoissairaanhoidon välillä on 
ongelmia. Lisäksi terveydenhuollon jär-
jestämis- ja rahoitusvastuussa olevista 
kunnista monet ovat aivan liian pieniä. 
Tämä olisi korjattavissa yhdistämällä 

perusterveydenhuolto samoihin kunta-
yhtymiin kuin erikoissairaanhoito. Mal-
li etenisi nopeasti, jos seuraava hallitus 
päättäisi sitä tukea edes murto-osalla 
tämän kierroksen soteen käytetyistä 
valmistelurahoista. 

– Sosiaalipalveluiden siirtäminen 
pois kunnista kannattaa tehdä vaiheit-
tain ja alueelliset erot 
sallien. Useimmissa 
sosiaalipalveluissa ei 
ole terveydenhuollon 
kaltaista suuruuden 
ekonomiaa, joten ne voi 
hyvin järjestää kunnissa 
– ainakin suuremmissa. 
Osa sosiaalipalveluista, 
kuten päihdehuolto, liittyy taas luonte-
vasti terveydenhuoltoon. 

– Markkinamekanismit hyödynne-
tään niissä toiminnoissa, joihin kyetään 
rakentamaan oikea markkina ja joissa 
toiminta on riittävän yksinkertaista, 
jotta laatua voidaan seurata. Vanhus-
ten palveluasuminen sopii hyvin yksi-
tyisesti tuotettavaksi. Sairaanhoitopiirit 
taas ovat paikallisia monopoleja ja niin 
monimutkaisia, ettei niitä voi valvoa, jo-
ten niiden ulkoistaminen pitää kieltää. 

Jos perusterveydenhuoltoon halutaan 
markkinoita, pitää nähdä vaivaa mark-
kinan rakentamisessa – nykyisellä oli-
gopolilla hyötyjä ei saada. Käytännössä 
markkinat syntyvät vain, jos sopimukset 
yksityisestä palveluntuotannosta teh-
dään suoraan yksittäisten lääkäreiden 
kanssa. Näin tehdään toimivissa am-

matinharjoittajamalleissa 
ja Suomessa apteekkien 
kanssa. Jostain syystä am-
matinharjoittajamallista 
keskustelu on ollut mel-
kein tabu Suomessa. Idea 
on kuitenkin yksinker-
tainen: tärkeintä on, että 
pitkiin hoitosuhteisiin ja 

oman väestön terveyden edistämiseen 
sitoutuneita lääkäreitä palkitaan ja kan-
nustetaan riittävästi.

– Terveydenhuollon digitalisaatio pi-
tää saada etenemään nykyistä nopeam-
min. Suomi on niin pieni maa, että tämä 
tulee tehdä huomattavasti nykyistä mal-
lia keskitetymmin. Ei kannata siirtyä 
kuntakohtaisesta eriarvoisuudesta maa-
kuntakohtaiseen eriarvoisuuteen, mikä 
nykymallissa on jo selkeästi nähtävissä. 

          Jostain syystä ammatinhar-
joittajamallista keskustelu on 
ollut melkein tabu Suomessa. 
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