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Terveydenhuoltolain käsittely
edistyy – silmänlumettako vain?

S

yksyn aikana terveydenhuoltolaki on
ollut eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä. Liiton edustajia on kuultu ja
lausuntoja jätetty. Sekä liiton johto että
yksittäiset jäsenyrittäjät ovat keskustelleet
monien kansanedustajien kanssa. Nyt kannattaakin vielä vaikuttaa, koska tämän
jälkeen se on liian myöhäistä. Tätä tärkeätä edunvalvontatyötä on tehty rankasti
koko vuoden ja monta vuotta ennen sitä.
Ovatpahan SSK ja sen jäsenyrittäjät jopa
osoittaneet mieltään ja ”marssineet” ambulansseilla eduskunnan portaiden eteen.
Tapahtuma on ollut valtakunnallisissa medioissa hyvin esillä.
Koko porukalla tekemämme esimer
killinen edunvalvontatyö on saanut paljon
huomiota, ja haluan tässä ja nyt kiittää
vuoden lopuksi kaikkia asianosaisia erinomaisesta jalkatyöstä.
Tätä kirjoittaessani emme vielä tiedä,
mihin tuo laajamittainen työ johtaa, mutta
joitain valonpilkahduksia on ollut näky
vissä. Eduskunnan hallintovaliokunta on
todennut lausunnossaan ensihoitopalveluista: ”Yksityiset palveluyritykset ovat
omalta osaltaan kyenneet tuottamaan sairaankuljetus-, ensihoito- ja ensivastetoiminnan ostopalvelusopimusten edellyttä-

mällä tavalla tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti toiminta-alueillaan. Lähtökohtana onkin pidettävä sitä, että mikäli
sairaanhoitopiiri laajentaa yhteistyötä nykyisestään pelastuslaitosten kanssa, sen
tulee tapahtua hankintalain mukaisen kilpailutuksen pohjalta. Tämä mahdollistaa
yksityisille sairaankuljetusyrityksille tasapuoliset kilpailulähtökohdat”. Toivomme
hartaasti, että sosiaali- ja terveysvaliokunta
huomioi kansanedustajakollegoidensa näkemykset omassa lausunnossaan.
Menemättä yksityiskohtiin tai perusteluihin on myös perustuslakivaliokunnassa
otettu kantaa ensihoitopalveluun ja määräaikoihin. Valiokunta toteaa lausunnossaan,
että ”perustuslain 15 §:ään palautuvan perusteltujen odotusten suojan näkökulmasta
on sen vuoksi syytä joko poistaa sopimusten päättymistä koskeva säännös lakiehdotuksen 79 §:n 1 momentista tai edelleen
pidentää siirtymäaikaa siten, että sairaankuljetusyrityksille jää enemmän aikaa sopeuttaa toimintansa muuttuviin olosuhteisiin”.
Jo yllämainituista asioista johtuen puhumattakaan siitä tosiseikasta, että liitto
on kannellut Euroopan Unionin komissiolle perusteluin, jotka ilmenevät toisaalta täs-

tä lehdestä, on syytä olettaa, että terveydenhuoltolakiin on tulossa muutoksia ensihoitopalveluiden osalta.
Asiahan on nyt kuitenkin niin, että 200
kansanedustajaa Arkadianmäellä tekevät
alaamme koskevia suuria päätöksiä lähi
aikoina. Toivomme heidän ymmärtävän,
että yksityisen sektorin rooli on erinomaisen tärkeä ja sen säilyttäminen asettamalla
kaikki toimijat samalle viivalle on ainoa
järkevä teko.
Haluaisin muistuttaa, että sairaanhoitopiirien kuntayhtymien tulisi mielestäni
ensisijaisesti järjestää ensihoitopalvelu
alueellaan tai osassa sitä kilpailuttamalla
palvelutuottajat ottaen huomioon kustannukset, laadun ja toimintavarmuuden.
Mielestäni sairaanhoitopiirin ensisijaisena tehtävänä ei tule olemaan palvelun
tuottaminen omana toimintanaan. On
aivan järjetöntä sijoittaa jo nyt niukat
verovarat infrastruktuurin rakentamiseen
uudelleen, kun rahat tulisi kohdistaa nykyisen järjestelmän tehokkaaseen käyttämiseen. Tähän tavoitteeseen päästään nimenomaan kilpailutuksen kautta.
Pääperiaatteenahan julkisissa hankinnoissa on avoimuus, tasapuolisuus, ehdokkaiden ja tarjoajien syrjimätön kohtelu

sekä julkisuus. Kun hankintayksikkö tekee
hankintoja, sen on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. Koska julkisia hankintoja säädellään tarkoin
lailla, julkisen hankinnan toteuttaminen
noudattaa aina pääpiirteittäin samaa kaavaa ja on siten tae hyvän laadun ja oikean
hintatason löytämiseksi. Tämän on potilaan, mutta myös yksittäisen veronmaksajan etu.
Seuraavan lehden ensi vuonna ilmes
tyessä olemme toivottavasti tietoisia siitä,
miten tämä vuosi loppui ja voimme sillä
tiedolla tehdä järkeviä valintoja mennessämme keväällä vaaliuurnille.
Näillä sanoilla toivotan teille lukijoille
oikein mukavaa Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2011.
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