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Pääkirjoitus

HYKS-Private: Hoitavan lääkärin
decursusmerkintöjä

Martti Kekomäki

Ajatus yksityisten palveluiden tuottamises-
ta julkisessa sairaalassa ei ole uusi eikä yl-
lättävä. Osa maamme sairaaloista on jo teh-

nyt erilaisia sopimuksia omien tilojensa käyttämi-
sestä työajan ulkopuolella sellaiseen terveydenhuol-
lon palvelutoimintaan, jota ei tueta julkisin varoin.
Samalla tavalla suomalaisessa yhteiskunnassa on to-
tuttu käyttämään esimerkiksi julkisten koulujen juh-
lasaleja, liikunta- tai harrastustiloja. Niiden mak-
sullinen vuokraaminen ulkopuolisille ei ole synnyt-
tänyt vastustusta. Tuntuisikin kummalliselta, jos
jokainen salin tarvitsija joutuisi rakentamaan omat
tilansa, vaikka samanlaista kapasiteettia seisoisi vir-
ka-ajan ulkopuolella joko tyhjänä tai kovin vajaassa
käytössä. Sellaista sanotaan talouden kielellä tuhla-
ukseksi.

Silti ehdotukseni määrämuotoiseksi, ajallisesti ra-
jatuksi, ulkopuolisesti valvotuksi ja täysin ilman yh-
teiskunnan subventiota toimivaksi kokeiluksi maan
suurimmassa sairaalassa on tuottanut tukun kan-
nanottoja, jotka ovat suurelta osin olleet kärjekkään
kielteisiä, kaikki tosin käsikirjoituksen mukaisia.
Mitä siis pelätään, ovatko pelot perusteltuja ja onko
niihin lääkkeitä?

Julkaistuissa kannanotoissa on ollut päällimmäi-
senä huoli kansalaisten oikeudenmukaisesta ja tasa-
vertaisesta kohtelusta. HYKS-Privatessa on kysymys
nimenomaan yksityisten palveluiden tuottamisesta
(haluan puhua nimenomaan Privatesta, jotta ku-
kaan ei voisi syyttää minua ainakaan asioiden todel-
lisen olemuksen tahallisesta hämärtämisestä.) On
selvää, että Private lisäisi vain maksukykyisten kan-
salaisten valinnan mahdollisuuksia, ei muiden. Sitä
vastoin ei ole ollenkaan selvää, että se huonontaisi
niiden asemaa, jotka turvautuvat nykyisiin normaa-
lin työajan puitteissa tuotettuihin palveluihin. Voi-
daan päinvastoin ajatella, että omat vaivansa omalla
rahalla hoidattavat tekisivät jonossa tilaa niille, joil-

la ei ole halua tai mahdollisuuksia maksaa omaa
hoitoaan kokonaan. Yksityisautoilun lisääntyminen
on antanut yhä useammalle mahdollisuuden istu-
mapaikkaan julkisessa linja-autossa. Myös aikam-
me tunnetuimman oikeudenmukaisuusteoreetikon
John Rawlsin opit kannattaa pitää mielessä: hänen
mukaansa epätasa-arvoa kannattaa lisätä yhteiskun-
nassa siihen saakka, että yhteiskunnan huono-osai-
simman asema lakkaa parantumasta. HYKS-Priva-
te on linjassa tämän ajattelun kanssa.

Toiseksi argumenttina on käytetty väitettä, että
ansiomuodostus saisi lääkärikunnan siirtämään
mahdollisimman suuren osan potilaistaan iltavas-
taanotoille. Väitettä on perusteltu sillä, että olen
itse kertonut ainakin Meksikossa käyneen juuri näin.
Suomi kuitenkaan ei ole ihan Meksiko. Suomalai-
sissa sairaaloissa on jo nyt varsin tehokkaat tietojär-
jestelmät, tulevaisuudessa varmasti vielä paljon pa-
remmat. Näiden avulla voidaan seurata henkilökun-
nan aktiivista työpanosta, sen määrää ja kohdetta.
Edelleen voidaan eri tavoin, tarvittaessa jopa kirjal-
lisesti varmistaa, että potilaat tekevät valintansa va-
paaehtoisesti, ilman ulkopuolista painostusta.

Kolmanneksi on ihmetelty sitä, miten jo ennes-
tään ylikuormitettu henkilökunta voisi venyttää
työpäiväänsä vielä Privateenkin. Vastaan ihmetteli-
jöille, että niin tekee suurin osa erikoislääkärikun-
nastamme nytkin, ehtivätpä vielä pyörittää autonsa
rattia ja etsiskellä parkkipaikankin siinä välissä. Mitä
muun henkilökunnan jaksamiseen taas tulee, osa
sairaanhoitajatyövoimasta voitaisiin rekrytoida kor-
tistosta, osa tekisi ‘pätkää’ lastenhoitovapailtaan ja
osalle kelpaisi pieni vapaaehtoinen ansiolisä. Lisäksi
arvelen, että suuri osa hoitoväen puhutusta burnou-
tista johtuu työn heikosta johtamisesta eikä työmää-
rästä. Koska iltatyön kulttuuri saattaisi olla jousta-
vampi ja yksilöllisempi - eli järkevämpi - Private
saattaisi, sen sijaan että se ajaisi väen piippuun, tuoda
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kiinnostavaa uutta ajattelua ja asennetta myös päi-
vätyön arkeen.

Neljänneksi on surtu rahan voiman näkyvää esiin-
marssia. Miten voidaan edes ajatella, että tervey-
teen liittyviä palveluita tuotetaan nimenomaisesti
niille, joilla on rahaa niistä maksaa? Tällä kohdalla
kehotan kaikkia malttamaan hetken ja paneutumaan
hieman syvällisemmin terveydenhuollon rahavirto-
jen tutkiskeluun, nimenomaan rahoituksen suun-
taan poikki eri tuloluokkien. Lisäksi pyydän muis-
tamaan, että HYKS-Private nimenomaan ei tule
nauttimaan Kelan tukea. Tämän selvittelyn tulos
on ehkä yllättävä. Ilman julkista tukea toimiva yk-
sityissairaala pienentää kokonaisrahoituksen regres-
siivisyyttä eli pienituloisten suhteellista maksuosuut-
ta. Tilanne ei muutu myöskään siitä, jos hyväosai-
set rahoittavat palvelunsa vapaaehtoisin yksityisin
vakuutuksin. Vasta veromuotoisesti kerätyn, ulos-
ottokelpoisen veron ”sairausvakuutuksen” kytkemi-
nen HYKS-Privaten toimintaan alkaa pahentaa ra-
hoitusjakauman regressiivisyyttä, joka on syntynyt
Suomeen 1990-luvun alun jälkeen.

Viidenneksi on nimenomaan maan yksityissek-
tori huolestunut siitä, että sairaala ei kuitenkaan
perisi täyttä korvausta Privatelle vuokraamistaan ti-
loista, laitteista ja tietojärjestelmistä. Pelko on mie-
lestäni turha. HYKS tuntee omat pääomakustan-
nuksensa yllättävän tarkkaan eikä edustuksellisen
poliittisen valvonnan alaisella HYKS:llä ole mitään
erityisintressiä vuokrata tilojaan tai laitteitaan pol-
kuhintaan. Totta kai Private voisi täysimääräisesti
käyttää hyväkseen esimerkiksi HYKS-laboratorioi-
den suurtuotantoetua eli niiden verrattoman pie-
niä yksikkökustannuksia. Mutta olisiko siinä jotain
väärää? Ei kai tässä maassa sellunkeittoakaan sub-
ventoida vain siksi, että joku haluaa keittää sitä ki-
lon erissä?

Kuudenneksi on kysytty, kuka vastaisi HYKS-
Privatessa syntyneiden komplikaatioiden hoidosta,
erinomainen kysymys sekin. Käsittääkseni ihan sama
taho, joka on vuosikymmenet vastannut kaikkien
yksityissektorilla syntyneiden komplikaatioiden
hoidosta eli potilaan oma kotikunta. Ei liene ajatel-
tavissa, että vain vastaanottotoimintaan ja enintään
päiväkirurgiaan keskittyvä Private olisi jotenkin
komplikaatioalttiimpi kuin maan nykyinen yksityis-
sektori. Sen lisäksi Privatessa toimivat joutuisivat
ottamaan vastuuvakuutukset siinä missä muutkin
yksityissektorilla toimivat.

Seitsemänneksi on ehdotettu, että sinänsä kan-
natettava iltapoliklinikkahanke rahoitettaisiin jul-

kisista voimavaroista. Tämän ehdotuksen tekijöille
- heidän joukossaan on korkeita keskusvirastojen vir-
kamiehiä - ei ole vielä valjennut, että maan terveys-
sektori kamppailee voimavarojen puutteessa. Jos
päivätyön rahoittaminenkin takkuilee, miten rahaa
riittäisi vielä iltapuuhailuunkin? Vain onko tarkoi-
tus suomalaisten kansansatujen kuvaamalla tavalla
leikata peittoa yläpäästä ja ommella sitä alapäähän?

Yhdessä kohdassa HYKS-Privaten nostattama
huoli voi olla perusteltu. Palaan edellä esittämääni
linja-autovertaukseen. Entäpä jos HYKS-Privaten
kaltainen toiminta alkaisi todellakin pienentää soli-
daarisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen seu-
rauksena julkisia palveluita alettaisiin supistaa niin-
kuin syrjäseutujen bussivuoroja? Toisin sanoen kun
yhä useampi kansalainen hoidattaisi itsensä yksi-
tyispuolella eivät julkisten palveluiden käyttäjät enää
saisikaan tarvitsemaansa poliittista tukea. Minusta
tämäkin huoli on kyllä turha. Subventoidun yksi-
tyissektorin palveluita käyttää väestöstä nytkin vain
pieni murto-osa, vajaa neljännes (piirittäinen vaih-
teluväli vuonna 1999: yhdestä seitsemäsosasta yh-
teen kolmannekseen). HYKS-Private -tyyppisten
palveluiden kysyntä olisi subvention puuttumisen
takia tietenkin vielä tuntuvasti pienempi. Edelleen
huomattakoon, ettei Privateen pannut rahat oikeut-
taisi maksajaa minkäänlaisiin verohelpotuksiin. Sen
lisäksi maan pääosin julkinen palvelujärjestelmä
nauttii niin laajaa arvostusta poikki koko yhteiskun-
nan, ettei julkisten palveluiden leikkaamisesta tä-
mänkään takia ole pelkoa. Linja-autoliikenne siis
jatkuisi myös syrjäseuduille.

HYKS-Privatessa onkin pohjimmaltaan kysymys
siitä, voidaanko varsinkaan epäpoliittisen kansalai-
sen - siis apparaatin ulkopuolisen henkilön - teke-
mästä avauksesta edes keskustella suomalaisessa ter-
veydenhuollossa vai tulisiko kaikkien vain mykkinä
tyytyä ihastelemaan yhteistä aikaansaannostamme,
(menneen) maailman parasta terveydenhoitojärjes-
telmää? Olemme jo oppineet onneksemme ajatte-
lemaan, että julkisrahoitteisten palveluiden tuotta-
ja voikin olla yksityinen. Miksemme siis eräänlai-
sen symmetrian nimissä voisi myös ajatella, että
yksityisiä palveluita tuotettaisiin myös julkisessa
sairaalassa?

Emme siis vielä vähään aikaan merkitse tämän
potilaan kertomukseen kohtalokkaita kirjaimia
DNR.
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