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SOTE-UUDISTUKSESTA JA 

VALINNANVAPAUDESTA 



SUORAAN ASIAAN

• Aihe on erittäin laaja ja monitahoinen, joten menen 

mahdollisimman suoraan tärkeimpiin asioihin.

• SOTE- ja MAAKUNTAuudistuksen kriittiset kohdat 

voidaan kiteyttää kahteen asiaan: 

• 1) onko maakunta oikea pohja sote-palveluiden 

järjestämiselle, 

• 2) miten onnistuu julkisesti rahoitettujen sote-palveluiden 

laaja siirtäminen markkinoille.

• Jälkimmäinen asia on ollut viime kuukausina ”polttavan 

ajankohtainen”. Käsittelen kuitenkin ensiksi tätä 

väestöpohja-asiaa.



YHDEKSÄS VUOSI MENEILLÄÄN 

• SOTE-uudistuksen esivaihe oli PARAS-hanke (2007-), 

mutta varsinainen lähtölaukaus oli ns. Risikon mallin 

esittäminen elokuussa 2009:  A) Vaativammat palvelut 

viidelle suurelle ”piirille”, B) Peruspalvelut, mukaan lukien 

kevyempää erikoissairaanhoitoa, sote-alueille (40?), joita 

olisivat olleet isommat kunnat ja pienempien kuntien 

yhteenliittymät. Eli kaksiportainen malli: suuruuden 

ekonomiasta oikeasti hyötyvät palvelut ja lähipalvelut.

• Kataisen hallituksen ohjelma 2011: A) Vaativammat 

palvelut viidelle suurelle ”piirille”, B) Vahvat peruskunnat

(70-100?) vastaavat peruspalveluista, mukaan lukien 

kevyemmästä erikoissairaanhoidosta.



INTEGRAATION TAVOITE NOUSI ESILLE

• Erittäin monta mielenkiintoista vaihetta oli 2011-2015. 

Vuodesta 2012 lähtien voimistuivat toisaalta pyrkimys 

toteuttaa ”kuntauudistus sote-uudistuksen kautta” ja 

”täydellisen vertikaalisen ja horisontaalisen integraation” 

tavoite, eli ”kaikki sote-palvelut yhdelle organisaatiolle”.  

• Keskuskaupungit ? Seutukaupungit ? Maakunnat ?

• Jokaisella puolueella oli myös ”omat intressit” !

• Miksi vähintään 200 000 asukasta: KESKUSSAIRAALA

• Keväällä 2014 laaja kompromissi yli puoluerajojen: 

viisi aluetta, yksikanavainen rahoitus – mutta 

kuntapohjaiseen rahoitukseen perustuvana se ei 

kestänyt perustuslakitarkastelua. Vaalit IV/2015.

• Sipilän hallituksen ohjelma VI/2015 ja ”kriisi” XI/2015



SUURI ALUEELLINEN POHJA ON PERUSTELTU

• Kansainvälisesti tarkastellen terveydenhuollon 

järjestäminen kuntapohjaisesti on täysin poikkeava malli! 

Vakuutuin tämän ongelmallisuudesta työni kautta  –

huolimatta eräistä hyvin toimivista pienistä yksiköistä.

• ”Kaikkialla maailmassa” terveydenhuoltopalvelut 

järjestetään alueellisesti: joko   

• a) kansallisen terveysjärjestelmän kautta, 

• b) itsenäisten maakuntien kautta, tai 

• c) kuntien yhteistyön kautta. 

• Maakunta on tästä aika luonnollinen seuraus. Yhteys 

kuntiin tosin heikkenee. 



MAHDOTON KOMPROMISSI

• Se kuuluisa ”kompromissi” (XI/2015): avataan nopeasti 

valinnanvapaus eli otetaan yksityiset palvelut ”samalle 

viivalle” julkisen rahoituksen piiriin, 18 ”itsehallinnollista” 

maakuntaa, 3 miljardin ”säästötavoite” – nämä kolme 

ovat yhdessä toteutettuna mahdoton yhtälö !

• Rahoituksen monikanavaisuus jäi edelleen: 

työterveyshuolto, sairausvakuutus jne

• Samalla kun valtava maakuntien valmistelukoneisto -

valtakunnallisine kiinteistö- ja palvelukeskuksineen -

alkoi, ajettiin ”markkinoiden avaaminen” koko 

uudistuksen keskeisimmäksi tavoitteeksi !



JA SITTEN VALINNANVAPAUTEEN …

• Kysymys valinnanvapaudesta on kaikkea muuta kuin 

helppo. Sen ympärille rakennettu lakipaketti on erittäin 

monimutkainen. Eri henkilöt ja ryhmät tekevät erilaisia 

johtopäätöksiä – toki myös omaa etuaan ajaen.

• Vuoden kuluessa on ollut SEITSEMÄN eri versiota: 1) 

Joulukuun 22. päivän 2016 linjaukset, 2) Tammikuun 

2017 keskeneräinen lakiluonnos, 3) Maalis-huhtikuun 

”varsinainen” lakiluonnos, 4) STM:n virkamiesten esitys 

lokakuun alussa, 5) ”Poliittinen” lakiluonnos lokakuun 

puolivälissä, 6) Sen korjattu versio, joka oli lausunnoilla 

15.12.2017 saakka, 7) 20.12.2017 uudet linjaukset.

• Sanamuodot ”maksavat satoja miljoonia euroja” – jonkun 

hyväksi, jonkun tappioksi ! 
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LAUSUNNOLLA OLLEEN EHDOTUKSEN YDINASIAT …

• PERUSRAKENNE:  Maakunta (yleishallinto, järjestäjä, 

konserni), jolla on Sote-Liikelaitos, jossa sote-palvelut 

tuotetaan, esimerkiksi keskussairaala ja peruspalvelut. 

Valtio rahoittaa ja ohjaa.

• Kansalainen valitsee (”valtion/maakunnan rahalla”) 

• 1. (SO)TEKESKUKSEN, nyt lähinnä yleislääkärikeskus

• 2. SUUN TERVEYDENHUOLLON yksikön, siis 

hammaslääkärin avustavine henkilöineen

• 3. HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN palvelut

• 4. ASIAKASSETELIPALVELUT erittäin laajasti

• 5. LIIKELAITOKSEN erikoissairaanhoitoa - kuten nyt eri 

sairaanhoitopiirien välillä



MARKKINOILLE MENEVÄT PALVELUT

• (SO)TEKESKUS: Pääosin siis uusimmassa versiossa -

yksityissektorin vaatimuksesta – lähinnä lääkäripalveluja, 

koska heillä ”ne ovat valmiina”

• ASIAKASSETELIT: laajasti sosiaalipalveluja. Esitettiin 

myös laajasti erikoissairaanhoitoa: polikliiniset palvelut, 

ei-päivystävä kirurgia melkein kokonaan. Tämä olisi 

vaarantanut sairaaloiden toiminnan, koska päivystävä 

keskussairaala on toimintakokonaisuus, jossa 24/7 

päivystyksen resurssit perustuvat laajaan kiireettömän 

hoidon volyymiin. (Toisinkin voisi olla, mutta se maksaisi 

todella paljon !) VALTAVA KRITIIKKI NOUSI TÄSTÄ !

• jopa 50 % erikoissairaanhoidosta olisi mennyt 

markkinoille – tästä on nyt luovuttu.



VALINNANVAPAUDEN YLEISEMPÄÄ POHDINTAA

• Valinnanvapauskeskustelua on haitannut se, että lain 

valmistelijat eivät ole osanneet konkretisoida 

ymmärrettävällä tavalla, miten valinnanvapaus 

käytännössä toimii ja miten se rahoitettaisiin.

• Otan kolme helppoa ja konkreettista esimerkkiä:             

a) ”sairauskassamalli” eli vapaasti valittavan yksityisen 

palvelun tuottajan käytön korvaaminen julkisista varoista,                           

b) hallittu palvelusetelimalli,                                                        

c) ulkoistetun terveyskeskuksen malli. 

• Näille kaikille on yhteistä (myös mallille c) palveluiden 

kapasiteetin lisääminen, josta seuraa kustannusten 

lisäys ja tietenkin myös saatavuuden parantuminen –

kuten nykyisissä piloteissa tapahtuu !



KUSTANNUKSET NOUSEVAT

• Sote-palveluiden valinnanvapautta eli ”raha seuraa 

asiakasta”-mallia markkinoitiin viime keväänä täysin 

katteettomin lupauksin (”köyhäkin pääsee 

yksityislääkärille”) ja vastaavilla iskulauseilla.

• Yksityispalveluiden suora korvaaminen julkisista varoista 

on kallein mahdollinen terveydenhuollon malli

• a) Lee Iacocca ”Autoelämänkerta”, b) oma kokemukseni 

sairauskassojen lääkärinä, c) tutkija Bruno Palierin 

analyysi: tällaiset järjestelmät ovat 2 bkt-%-yksikköä 

kalliimpia kuin julkiset budjettiperusteiset mallit

• se maksaisi pelkästään avoterveydenhuollossa 

miljardin lisää – piti leikata kustannuskasvua 3 Mrd !

• Mutta ehkä tämä ei yhtäkkiä olekaan ongelma ?! 
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TÄRKEÄ ERO RUOTSIN MALLIIN !

• Valinnanvapautta voidaan toteuttaa myös olemassa 

olevan kokonaiskapasiteetin puitteissa, esim. eri 

yksiköiden tai työntekijöiden välillä valiten. Tämä ei lisää 

kustannuksia, mutta toimivan mekanismin luominen on 

osoittautunut vaikeaksi – suoritepalkkaus ? 

väestöperusteinen palkkaus ? painotetut mallit ?

• Ns. Ruotsin malli eroaa (karkeasti ottaen) Suomen 

perusterveydenhuollon avosairaanhoidon tilanteesta 

siten, että Suomessa on arviolta noin 40 % suuruinen 

julkisesti rahoitettujen lääkäri- ja hammaslääkärien 

palveluiden vaje – siitä pitkälti johtuu koko keskustelu, 

että ”perusterveydenhuolto ei toimi” … !

• Vertaus koululaitokseen: ”menkää yksityiseen”, 

”soittakaa huomenna uudelleen” …



YLIKUUMENTUNEET MARKKINAT

• Soten valinnanvapautta odotellessa markkinat ovat 

täysin ylikuumentuneet, tilanne muistuttaa ict-kuplaa

• Pääomasijoittajat ovat ostaneet pienomistajilta 

lääkäriasemia, muita terveysfirmoja ja hoivayrityksiä yli 

miljardilla eurolla viime vuosien aikana, sivutuotteena 

on synnytetty satoja miljonäärejä – tämä kaikki siinä 

odotuksessa, että muutaman sadan miljoonan euron 

bisneksen jo kasvettua kahden miljardin bisnekseksi sen 

odotetaan/toivotaan kasvavan lähiaikoina 10 miljardin 

(yhteiskunnan rahoittamaksi) bisnekseksi !

• markkinatilanteen analyysi on ollut lainvalmistelussa 

puutteellista, mm. avaintekijöiden asemoituminen
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MITEN RAHOITUSONGEMA VOIDAAN HALLITA ?

• Esitän kaksi esimerkkiä hammashuollosta:

• 1) Asiakasmaksuilla. Julkinen hh nyt: toimenpiteen 

tuotantokustannus 150 euroa, potilas maksaa 50 euroa, 

yhteiskunta 100 euroa. Yksityinen hh nyt: toimenpiteen 

tuotantokustannus 200 euroa, asiakas maksaa 150 

euroa, yhteiskunta (sava) 50 euroa. Uusi ”tasa-

arvomalli”: asiakas maksaa molemmissa 100 euroa !  

• 2) Niukentamalla sisältöä. ”NHS-hammashuolto”: NHS 

maksaa osan palveluista, asiakas maksaa osan itse - jos 

haluaa ”enemmän” tai ”parempaa”: Ovatko 

MAKSULLISET LISÄPALVELUT myös Suomessa osa 

sote-kokonaisuutta ? Kuka ne tuottaa ?  



MIKSI YRITYSKETJUILLA ON NYT ETUMATKAA ?

• Miksi markkinoiden avautuessa tilanne ei ole nyt 

tasapuolinen eri tuottajille?

• Ketjuilla on lääkärivastaanoton kapasiteettia jo 

valmiina, eli nykyinen itse maksettu hoito. 

Uudistuksessa osasta itse maksetuista palveluista tulisi 

yhteiskunnan maksamia. Vastaavasti ”nopea pääsy” 

nykyisiin julkisiin palveluihin edellyttäisi niihin 

merkittävää lisäkapasiteettia, koska Suomen julkinen 

avosairaanhoito on nyt mitoitettu vain n. 60 %:lle 

väestöstä!

• Firmoilla on työterveyshuolto ja sen asiakkaat, valtava 

kokemus markkinoinnista ja tarjolla ”lisäpalvelut”
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UUDET ASETUKSET, ”MERI-LAPPI” JA ”SIIKALATVA”

• Meri-Lapin malli eli kokonaisulkoistus oli seurausta maan 

hallituksen päivystys- ja keskittämisasetuksista, jotka 

olisivat supistaneet Länsi-Pohjan keskussairaalan 

toimintaa. Miten on mahdollista, että ne eivät koske 

julkisesti rahoitettua yksityisen tuotantoa !? Valinnan-

vapautta tässä mallissa ei ole.

• ”Siikalatva”-mallia voidaan arvostella monesta syystä, 

mutta sen vetovoima olisi ollut nykyisen järjestäjä-

tuottajan (Oulu) alimitoittamasta palvelusta. Erikois-

sairaanhoidossa on samanlaisia malleja.

• Suomen terveyspolitiikka on tällä ”melko sekaisin”.
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JULKINEN PALVELU VOIDAAN SAADA TEHOKKAAKSI !

• Oma ”ideologiani” palveluiden kehittämisessä on 30 

vuotta ollut seuraava: Perusoikeudet (= kansalaiset 

ovat yhdenvertaisia) + Sisäisen yrittäjyyden 

hyödyntäminen tuotantotapana.

• Esimerkkinä ”Porin ihme toteutui vuodessa” (HS 

18.5.1991). Uudistimme kriisiterveyskeskuksen vuosina 

1989-91 sellaiseksi, että jokainen asukas pääsi omalle 

lääkärilleen halutessaan samana tai viimeistään 

seuraavana päivänä. 

• Vastaanottokäyntien lukumäärä kolminkertaistui, 

yksikköhinta aleni 30 %, väestön tyytyväisyys nousi ”alle 

kuutosesta yli kahdeksikkoon”. 
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ERIKOISSAIRAANHOITO ON TEHOKASTA

• Kansainvälisesti arvioiden Suomen erikoissairaanhoito 

on eräs maailman tehokkaimmista.

• Mistä sitten johtuu se, että on jonoja? Kahdesta syystä:

• 1) Tekijäpulasta eräillä aloilla

• 2) Eettisesti oikein kohdistetusta priorisoinnista, jossa 

etusija annetaan kiireellisen hoidon tarpeessa oleville ja 

”vähemmän sairaat” on asetettu ”odottamaan vuoroaan”. 

Pitäisikö priorisoida toisin ?

• Asia voidaan ratkaista rahalla, mutta mitä siitä seuraa?

• Jo nyt on suurena uhkana se, että eniten apua 

tarvitsevat sote-asiakkaat (vanhukset, syrjäytyvät nuoret, 

syöpäpotilaat jne.) ”jäävät jalkoihin”



OLISIKO KUNNALLINEN TUOTTAJA LIIAN VAHVA ?

• On tavallaan ymmärrettävää, että kuntien sote-tuotanto 

siirtyy maakunnille, jos sote-palveluiden järjestäminen 

siirretään maakunnille, MUTTA kuntien tuottajayksiköillä 

on pitkä historia ja identiteetti ja niihin olisi päättäjillä, 

henkilöstöllä ja asiakkaillakin voimakas sidos, joka tukisi 

niiden menestymistä uudessa valintatilanteessa. 

Maakunnan vielä jäsentymättömien tuottajayksiköiden 

suhteen tilanne on tässä suhteessa paljon heikompi. 

Onko tämä todellinen syy siihen, että kunnat eivät saa 

jatkaa tuottajina?



SE VAKAVA PERUSKYSYMYS

• HOITOSUORITTEITA VAI PREVENTIOTA ?

• Yhtiö on väline talouden johtamiseen. Liikevaihdon ja 

voiton kasvattaminen on yhtiön tarkoitus.

• Esimerkki syksyltä 2016 Kauppalehdessä (15.11.16), 

tamperelainen pääomasijoittaja perusti lääkäriaseman: 

”Ensimmäinen vuosi menee vielä tappiolla, mutta jos 

keväällä tulee hyvä flunssakausi, pääsemme voitolle.”

• Olen ottanut valokuvia markkinoinnista

• Terveydenhuoltojärjestelmän tarkoitus on tuottaa 

terveyttä eikä maksimoida palvelusuoritteiden määrää? 

• Kobra-efekti !


