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Talvea odotellessa kannattaa miettiä
laatua ja yhteistyötä
Tätä kirjoittaessani syksy on pitkällä ja jo
kuudes edunvalvontavuoteni palvelukses
sanne on alkanut. Tästä syksystä ja talvesta,
mutta myös varmaan koko ensi vuodesta,
tullee kiireellinen edunvalvontavuosi, niin
kuin arvoisan puheenjohtajan palstalta il
menee.
Monet uudesta terveydenhuoltolaista
johtuvat alemman tason säännökset ovat
nyt tapetilla, ja nekin vaikuttavat meidän
päivittäiseen toimintaamme. Tällä hetkellä
tapetilla on mm. ensihoitopalveluasetus,
lääkkeellisen kaasun toimittamisesta johtu
vat määräykset ja koko terveydenhuoltoa
koskevat rahoituskuviot. Tässä vaiheessa
on hyvä myös mainita, että työehtosopi
muksen toisen osan palkkaneuvottelut ovat
alkamassa, vaikkakin vasta parin kuukau
den päästä.
Monet muut asiat ovat myös jonossa,
vaikka mielessä pilkahtaa tulevat edus
kuntavaalit ja niiden läheisyys. Sehän ei estä
virkamiehiä tekemästä suunnitelmia ja val
misteluja seuraavalle hallituskaudelle.
Liitto piti syyskokouksensa Aulangolla
Hämeenlinnassa ja järjestelyt menivät odo
tetun mukaisesti hyvin, kiitos järjestäjien ja
hotellin henkilökunnan ammattitaidon. Kii
tokset esittäisin myös laajalle ja ammattitai

toiselle luennoitsijakaartille, joka ammatti
taidolla luennoi meille kaikille tärkeistä ja
mielenkiintoisista aiheista. Syyskokouksen
johdosta haluaisin toiston uhallakin vielä
kerran muistuttaa teitä paikalla olleita ja
kaikkia jäseniä ottamalla esille puheessani
esittämäni pari kolme tärkeätä seikkaa.
Ensiksi haluan muistuttaa, että meidän
on edelleenkin varauduttava muutoksiin
mm. lainsäädännön jatkuvasti muuttuessa.
Kuten tiedämme, toimialamme rahoitus
kysymykset, liikenneluvat ja monet muut
asiat muuttuvat ja tarkentuvat vuodesta
2011 alkaen. Uusi lupajärjestelmä on astu
nut voimaan, ja sen mukanaan tuomat
muutokset työllistävät alaa jatkuvasti enem
män. Uuden terveydenhuoltolain mukaan
ollaan siirtymässä suurempiin toimintaalueisiin. Lisäksi valtioneuvoston kunta- ja
rakenneuudistussuunnitelmat vaikuttavat
jatkossakin toimintaamme, ja meidän on
avoimin mielin suunniteltava tulevaisuutta
tämän mukaisesti. THL-esityksessä kaikki
Kansanterveyslaista johtuvat valmiussopi
mukset loppuvat viimeistään 31.12.2012.
Tämä tarkoittaa liitolle, sen hallitukselle ja
yrittäjille, että joudumme siirtämään paino
pistettä kunnista sairaanhoitopiireihin, nii
den päättäviin elimiin ja virkamiehiin jo

vuoden 2010 loppupuolella ja siitä eteen
päin. Muistakaa että kehityssuunta edellyt
tää entistä enemmän yrittäjien tiivistä kes
kinäistä solidaarisuutta, yhteistyötä ja inno
vatiivisuutta. Yrittäjyyteen on jatkossakin
panostettava entistä enemmän, jos haluam
me pärjätä.
Viimein liitolla on hyvä ja toimiva serti
fioitu laatujärjestelmä, joka on saanut laa
jan hyväksynnän ja tunnustuksen koko ter
veyssektorilla. Järjestelmää kehitetään ja
asiakaspalautejärjestelmän parantamista
jatketaan entisestään. Asiakastyytyväisyyttä
mittaava järjestelmä on avoin kaikille liiton
jäsenyrityksille, jotka ovat kiinnostuneita
saamaan tutkittua tietoa asiakkaittensa tyy
tyväisyysasteesta. Asiasta on oma artikke
linsa tässä lehdessä.
Muistakaa että laatusertifiointi tulee
jatkossa olemaan yksi pakollinen vaatimus,
kun sairaanhoitopiirit kilpailuttavat ensi
hoitopalveluja. Viimeistään nyt on yrittä
jien, joilla ei vielä ole laatusertifikaattia, vii
pymättä aloitettava toimet sen hankki
miseksi, jos haluavat pysyä markkinoilla
jatkossa.
Lopussa on kiitoksen paikka. Kiitoksen
sanat kohdistuvat liiton puheenjohtajaan
Teuvo Kontioon siitä, että hänellä riittää

virtaa ajaa yhteisiä asioitamme ja että te
jäsenet annoitte hänelle valtuudet jatkaa
tässä toimessa. Onnittelut taas kohdistan
kolmelle henkilölle, eli Matti Kivelälle, Keijo Talviolle ja Jali Smolanderille. Kivelälle
ja Talviolle jaettiin kultaiset ansiomerkit
15 vuoden työstään ja tunnustukseksi yksi
tyisen sairaankuljetuksen hyväksi suoritta
mastaan ansiokkaasta toiminnasta. Smo
lander sai ansiomerkkinsä kymmenen vuo
den työstä ja tunnustukseksi yksityisen sai
raankuljetuksen hyväksi suorittamastaan
ansiokkaasta toiminnasta. Lopuksi onnitte
lut SSK ry:n uusille hallituksen jäsenille, jot
ka nimettiin syyskokouksessa. Toivon pa
neutumista asioihin ja innovointia, niin että
yhteistyöllä saavutettaisiin yksityiselle ensi
hoitopalvelulle hyvät mahdollisuudet toi
mia myös jatkossa.
Näillä sanoilla toivotan lukijoille ja
jäsenille hyvää syksyn jatkoa
Mikael Söderlund
toiminnanjohtaja

