2

Ambulanssi 4.2009

Muutosta ja positiivista mieltä vuoteen 2010
Olemme päässeet joulukuun puoliväliin ja
vuosi on jälleen loppumassa. Kuten kaikki
lukijat ja alalla toimivat tai sitä seuraavat
tietävät, vuosi 2009 on ollut vauhdikas kai
killa sektoreilla ja samalla se on antanut
paljon uutta mietittävää. Uutta lainsää
däntöä väännetään ja viimeistellään tällä
hetkellä terveydenhuoltoon ja myös erillis
lakeja omalle alallemme on tullut ja tule
massa voimaan joulukuussa.
Tiedämme, ettei terveydenhuollon uudis
taminen ole helppoa varsinkaan kun asiois
ta päättävät eivät ole päässeet tätä kirjoitet
taessa yksimielisyyteen siitä, mitä hallinto
mallia tullaan käyttämään. Jotkut viran
omaistahot ovat sitä mieltä, että sairaan
kuljetusta ja yleensäkin terveydenhuoltoa
tullaan käytännössä hallinnoimaan tervey
denhuoltolain voimaan tultua sairaanhoito
piirikohtaisesti. Siten palveluiden osto
sopimusten kilpailuttajakin tulisi olemaan
sairaanhoitopiiri, tai ainakin sopimukset
tultaisiin tekemään yksittäistä kuntaa ja
terveyskeskusta laajemmalle alueelle. Esillä
on myös peruspalveluministeri Risikon esit
tämä sosiaali- ja terveydenhuollon aluemal
li ja kuntaministerin Kiviniemen kannatta
ma maakuntapohjainen malli.
Liitto antoi oman lausuntonsa uudesta
terveydenhuoltolakiehdotuksesta lokakuun
lopussa 2008. Samassa yhteydessä otettiin
kantaa moniin muihinkin julkisuudessa

esille tulleisiin kysymyksiin. Olimme mm.
sitä mieltä, että terveyspiirien ja sairaanhoi
topiirien velvollisuus on järjestää kattava ja
tasapuolinen ensihoitopalvelu joko tuotta
malla se itse tai kilpailuttamalla kaikki pal
veluntuottajat.
Mielestämme järjestävän tahon ensi
sijaisena tehtävänä ei kuitenkaan tule ole
maan palvelun tuottaminen, vaan nimen
omaan sen järjestäminen kilpailutuksen
kautta. Lähtökohtana tulee olla julkisten
hankintojen avoimuus, tasapuolisuus, eh
dokkaiden ja tarjoajien syrjimätön kohtelu
sekä julkisuus. On käytettävä hyväksi kaik
kia olemassa olevia kilpailumahdollisuuk
sia.
Yksi tärkeimpiä näkökohtia lausun
nossamme oli, että tulevaisuudessakin pie
nissä kunnissa olisi samalla ambulanssilla
mahdollisuus hoitaa sekä kiireellisiä että
kiireettömiä tehtäviä. Liiton mielestä se on
mahdollista ilman kohtuuttomia valmius
riskejä ja ambulanssityhjiöitä niillä alueilla,
joilla tehtäviä on vuorokaudessa kahdesta
neljään.
Nämä perusajatukset eivät ole muuttu
neet millään tavoin, toteutetaanpa tulevai
suuden terveydenhuollossa mitä tahansa
esitetyistä hallintomalleista.
Tilanne alallamme ja koko terveyden
huollossa alkaa kuitenkin olla kestämätön
tällaisessa asioitten soutamisessa ja huopaa

misessa. Mitään järkevää kehitystä tai laa
jakantoisia investointeja ei alallamme voi
nyt syntyä. Sopimuskaudet ovat järjettö
män lyhyitä. Henkilökuntaa ja yrityksiä
poistuu alalta, kun ei tiedetä, mitä huomi
nen tuo mukanansa.
Suomen Sairaankuljetusliitto ry esittää
muiden terveydenhuollon ammattilaisten
edunvalvontajärjestöjen kanssa syvän huolestuneisuutensa alamme kehityksestä ja
vaatii poliittisia päättäjiä ratkaisemaan
erimielisyytensä sekä ilmoittamaan pikaisesti, tuleeko uusi terveydenhuoltolaki voimaan ja missä muodossa, vai jatkammeko
entisin järjestelmin. Tämä on tärkeätä,
jotta positiivinen kehitys saataisiin jälleen käytiin terveydenhuollossa, varsinkin
omalla alallamme.
Olkoon tilanne mikä tahansa jatkossa,
yksityiset sairaankuljetusyritykset menesty
vät uusissakin olosuhteissa erinomaisesti.
On tietysti sopeutettava toiminta tuleviin
muutoksiin. Suomen Sairaankuljetusliiton
on, niin kuin tähänkin asti, oltava mukana
kaikessa kehitystyössä, jota nyt tehdään tä
män hallituskauden aikana kaikilla hallin
totasoilla kunnallisesta valtiolliseen. Ainoa
tapa saada hyvä ja toimiva ensihoitopalvelu
myös jatkossa on kuunnella kentän ääntä ja
ottaa huomioon kaikki sieltä tehdyt raken
tavat ehdotukset.
Todettakoon tässä, että liitto ja sen

edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana nyt
voimaan tulevien lakien valmistelussa ja to
teuttamisessa, esim. lupa- ja taksalainsää
dännön kehitystyössä. Nämä säädökset
ovat yksi tämän vuoden tärkeimpiä edun
valvonnan voittoja. Onnistuimme pitämään
puolemme ja saamaan aikaan hyvät ja toi
vottavasti toimivat määräykset lupa- ja tak
soitusasioitten siirryttyä liikenne- ja viestin
täministeriöstä stm:öön. Niistä on omat
artikkelinsa tässä numerossa.
Siinäpä vähän miettimistä poliittisille
päättäjille, kaikille alalla toimiville ja asiois
ta muutoin kiinnostuneille. Mielestämme
ainakin yksityinen sairaankuljetus voi olla
positiivisin mielin, kun sulatamme joulu
kinkkua ja muita jouluherkkuja rauhassa
läheistemme kanssa.
Haluan omasta ja liiton puolesta kiittää
hyvästä yhteistyöstä yhteistyökumppaneita,
liiton jäsenkuntaa ja lehden lukijoita tämän
vuoden osalta ja toivottaa kaikille lukijoille
oikein Rauhallista Joulua ja Menestyksel
listä Uutta Vuotta 2010.
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