Kaija Olin-Arvola
Sote-ratkaisu täynnä avoimia kysymyksiä
Sote-uudistusta esiteltiin eilen illalla 21.12., vaikka hallituksen tiedotustilaisuus oli kesken ja
kesken tuntui olevan koko uudistuskin tai sitten siitä ei haluta/uskalleta totuutta kertoa. Astudiosta kävi ilmi, että valittavana olisi kolme vaihtoehtoa: yksityinen, alueiden järjestämä ja
kolmannen sektorin järjestämä. Samat vaihtoehdot on nytkin. Plus, että nyt tähän sotketaan
myös sosiaalitoimen tehtäviä.
Kuka usko palvelun paranemiseen, jos samaan aikaan ilmoitetaan miljardi-säästöistä?
Kukaan ei tunnu tietävän, miten asiat todellisuudessa järjestyvät. Ministeri Rehula mumisi
jotain jostain palvelusetelistä tai potilasbudjetista. Entä kun henkilökohtainen määräraha
loppuu?
Systeemi ei toimi niin, että voi vain mennä hoitoon ja sillä siisti. Sama lähetteiden
anominen, kerjääminen ja saamatta jääminen tulee jatkumaan. Ne kulkevat vihreää linjaa,
joilla on rahaa, edelleen niin kuin nytkin.
Kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara on tämän ainoana selkeästi sanonut. Systeemi ei toimi
niin, että sinä menet mihin tahansa saamaan hoitoa, josta lasku lähetetään verottajallesi.
Kaiken lisäksi, kun teet valinnan, on siinä laitoksessa, jonka oven ensimmäisenä aukaiset
lusittava vähintään vuosi. Se valinnanvapaudesta!
Yksityiset markkinat valtaavat suuret kansainväliset jättiläiset, jotka vievät rahan
veroparatiiseihin, kuten tähänkin asti. Hyvin vaisua ja epämääräistä oli puhe siitä, miten pkyritykset tulisivat tällä sektorilla pärjäämään.
Alueiden järjestämälle palvelulle on annettu aikaa kaksi vuotta varustautua ja luoda
markkinat. Tämä mitä ilmeisemmin tulee tapahtumaan suurten keskusten ympärille.
Kolmannen vaihtoehdon on ilmeisesti tarkoitus pitää huolta työterveyshuollosta lähinnä. Sillä
ei tarkoiteta mitään sen kummempaa? Ei esimerkiksi vaihtoehtoisia hoitoja niin kuin joku
saattaisi kuvitella.
Ei hyvältä näytä. Ei ole mitään leveitä hartioita, jotka ainakin kunnallisella tasolla Raaseporissa
tarkoittivat palvelujen huononemista ja siirtymistä kauemmas syrjäseuduilta Maarit Feldt
Rannan etukäteisvakuutteluista huolimatta. Sama Lohjalla. Ennen Karjalohjalla ja Sammatissa
oli omat terveyskeskukset, joihin pääsi nopeasti. Nyt voi hammaslääkäriajan saada Olkkalasta,
jonne matkaa tulee kymmeniä kilometrejä.
Oikeudenmukaisuutta olisi, että verovaroin kustannetut palvelut olisivat kaikkien ulottuvilla ja
ihmiset saisivat jotain vastiketta maksamilleen veroille. Varakkaat voisivat käyttää yksityisiä
niin kuin voivat nytkin ja lopettaa julkisten palvelujen ideologisen mustamaalauksen.
Puhtaalla maalaisjärjellä ajatellen yksityinen ei mitenkään voi olla edullisinta, koska sen
tavoitteena on voittojen maksimoiminen.

