
PÄ Ä K I R J O I T U S

Pää repeää

S
ULAT peruttu, SAY SKY peruttu. SATEL tiettävästi vielä tu-
lossa, mutta uhattuna sekin lienee. Paikallislehden yleisönosasto-
palstalla kolmannen vuoden korkeakouluopiskelijat kertoivat, että 
heillä ei ole ollut lähiopetusta ensimmäisen puolen vuoden jälkeen 

lainkaan. Maisteriksi teamsilla ja moodlella. Nuorison mielenterveyson-
gelmat räjähtävät käsille. Elokuvateatterit suljettu. Kuntosalit suljettu. 
Koronan vuoksi elämä on peruttu. Sanon sen ääneen: ”Nyt riittää!”

Korona on jatkunut kaksi vuotta. Rajoituksia on perusteltu sillä, että 
kuolemia tulee estää ja sairaalahoidon kapasiteetti tulee turvata. Tämä 
on varmasti ollut aivan aiheellista silloin kun rokotuksia koronaa vastaan 
ei vielä ollut eikä tautiinkaan ollut kuin oireenmukaista hoitoa tarjolla. 
Näistä ajoista on menty eteenpäin. Erityyppisiä rokotteita on saatavilla 
Suomessa ja jokaiselle, joka rokotteen on halukas ottamaan, löytyy sovel-
tuva valmiste. Rokotteiden tehon hiipumista esiintyy, mutta rokotteet silti 
toimivat hyvin vaikeita tautimuotoja vastaan. Lääkkeiden suhteen tilanne 
on vaikeampi, niiden teho on rajallinen ja ne tulisi antaa riittävän ajoissa, 
jotta potilas hyötyisi niistä. Lisäksi lääkkeitä haluavat kaikki maailman 
maat, joten niiden saatavuus tänne pohjoisen perukoille saattaa olla huono. 

Meillä on rokotteita ehkäisemään tautia ja lääkkeitä taudin hoitami-
seksi. Rajoituksia silti jatketaan, jotta tauti ei leviäisi ja sairaalat kuormit-
tuisi. Sairaaloista on tullut vaatimuksia valmiuslain käyttöön ottamiseksi, 
jotta hoitopaikat saataisiin varmistettua. Rajoitusten käyttö sairaanhoidon 
kapasiteetin turvaamiseksi oli perusteltua pandemian alussa. Pandemia 
on kuitenkin jatkunut jo kaksi vuotta eikä loppua ole näkyvillä. Miten on 
mahdollista, että sairaanhoidon kapasiteettia ei ole nostettu vastaamaan 
taudin aiheuttamaa lisääntynyttä hoitopaikkatarvetta? Ei kai jokainen 
tautihuippu voi oikeuttaa kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien rajoit-
tamiseen? Etenkin kuin neljä viidestä kansalaisesta on ottanut rokotteen. 
Valmiuslain soisi olevan sairaaloiden toivomuslistalla viimeinen keino po-
tilastulvan hoitamiseksi, ei ensimmäinen.  

Yhteiskunnan sulkemisen vuoksi on yrityksille maksettu satoja mil-
joonia euroja tukia menetettyjen liikevaihtojen vuoksi. Sairaaloiden 
kannattaisi vaatia poikkeuslain käyttöönoton sijaan noita yritystukiin 
liikeneviä rahoja itselleen. Rahoilla voitaisiin saada aikaan riittävä määrä 
sairaalapaikkoja korona- ja muiden potilaiden hoitamiseksi. Yrityksethän 
eivät tuolloin rahoja tarvitsisi, jos ne saisivat harjoittaa liiketoimintaansa 
normaalisti. Näin pysyisi yhteiskunta auki ja sairastuneet saisivat hoitoa. 
Kalliiksi koronan hoito toki tulisi, mutta nykyisellään tämä tulee sekä 
kalliiksi että kurjaksi. 
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