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Viime viikkojen medi-
aseurannan perusteel-
la voisi kuvitella, että 
sote-uudistuksessa on 
kyse ennen kaikkea ter-

veysalan yritysten toimintaedellytysten 
turvaamisesta ja kuntien itsehallinnos-
ta. Huoli yritysten ja kuntien asemasta 
on ollut sen verran runsaasti esillä, että 
itse uudistuksen tavoitteet ja sisältö ovat 
julkisuudessa jääneet välillä taka-alalle. 
Sote-uudistuksen tavoitteista ei tosin ko-
vin raflaavia otsikoita helposti saa.

Kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksilla on yhteinen päämäärä, 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edis-
täminen. Sote-uudistuksella on kolme 
selkeää mutta vaativaa tavoitetta: tur-
vata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja 

laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut koko maassa, vahvistaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon peruspalveluja sekä 
toteuttaa kustannustehokas ja vaikutta-
va palvelurakenne. Kaksi keinoa näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi ovat ylitse 
muiden: sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen mahdollisimman laaja yhteen-
sovittaminen (integraatio) ja kansallisen 
ohjauksen vahvistaminen.

Tavoitteena on turvata 
yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset 

ja laadukkaat palvelut, 
vahvistaa peruspalveluja sekä 
toteuttaa kustannustehokas ja 

vaikuttava palvelurakenne. 

UUDISTUS ON KUNNIANHIMOINEN
Sote-uudistuksella laitetaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestäminen, tuot-
taminen, hallinto, suunnittelu, rahoi-
tus, valvonta ja ohjaus uuteen asentoon. 
Uudistus koskettaa nykyisin kuntien 
järjestämis- ja rahoitusvastuulla olevia 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, 
kunnallista perusterveydenhuoltoa, eri-
koissairaanhoitoa, vanhustenhuoltoa ja 
sosiaalihuoltoa. Uudistuksen ulkopuo-
lelle rajautuvat siten kaikki sairausva-
kuutuksen osaksi rahoittamat palvelut, 
kuten yksityinen terveydenhuolto ja 
työterveyshuolto sekä kaikki asiakkaiden 
itse maksamat palvelut. 

Sote-uudistus on 1970-luvun alun 
kansanterveyslain jälkeen ylivoimaisesti 
merkittävin sosiaali- ja terveysalaa kos-

Sote-uudistus mahdollistaa 
järjestelmän perinpohjaisen 

uudistamisen 
– uudistuksen onnistuminen riippuu toimeenpanosta

Sote-uudistus laittaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen, tuottamisen, hallinnon, suunnittelun, 
rahoituksen, valvonnan ja ohjauksen uuteen asentoon. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta viidelle 
sote-alueelle ja tuottamisvastuu enintään 19 kuntayhtymälle. Uudistus selkeyttää toimialan hallinto- ja tuo-
tantorakennetta ja vahvistaa valtakunnallista ohjausta. Sote-uudistus luo edellytyksiä parantaa perustason 

palvelujen saatavuutta, integroida sosiaali- ja terveyspalvelut, toteuttaa tarvittavat rakenneuudistukset sekä 
hidastaa sote-menojen kasvuvauhtia. Sote-uudistus on ensimmäinen askel sosiaali- ja terveydenhuollon 

pitkässä uudistusprosessissa.
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Markku Pekurinen 
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uudistus on vasta ensim-
mäinen askel, seuraavana 

on vuorossa sosiaali- ja 
terveydenhuollon rahoi-

tuksen uudistaminen. 
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Kuvio 1. Sote-alueet.

Läntinen
Keskinen
Pohjoinen
Itäinen
Eteläinen
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kettava uudistus. Uudistus seuraa useita 
kansainvälisiä kehityssuuntia ja on laa-
juudeltaan poikkeuksellisen kunnianhi-
moinen. Ajan kansainvälisestä hengestä 
poiketen uudistus sivuuttaa asiakkaiden 
valinnanvapautta koskettavat kysymyk-
set, mutta se kylläkin erikseen korostaa 
tarvetta parantaa asiakkaiden osallistu-
mis- ja vaikutusmahdollisuuksia palve-
lujen kehittämisessä. 

Keskeisimmät keinot: 
sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen yhteensovittaminen 
(integraatio) ja kansallisen 
ohjauksen vahvistaminen.

Uudistus pyrkii osaltaan vastaamaan 
julkisen talouden haasteisiin kokoamal-
la Suomen pirstaleiset järjestämis- ja 
tuotantorakenteet suuremmiksi koko-
naisuuksiksi sekä integroimalla sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palvelut aiempaa 
kokonaisvaltaisemmin koko maassa. 
Sote-uudistuksen voi nähdä myös yhtenä 
keinona kestävyysvajeen taltuttamiseksi. 
Esimerkiksi OECD on arvioinneissaan 
kehottanut Suomea varautumaan väes-
tön ikääntymisen myötä kasvaviin julki-
sen talouden menoihin, eriarvoistumisen 
lisääntymiseen palvelujen saannissa sekä 
keskittämään erikoissairaanhoidon päi-
vystyksiä ja vähentämään laitosvaltai-
suutta. Sote-uudistus vastaa osaltaan 
näihin haasteisiin. 

SYNTYVÄ SOTE-RAKENNE JA RAHOITUS
Sote-uudistus muuttaa kertaheitolla 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjes-
tämisen ja tuottamisen hallinnollisen 
rakenteen lähemmäksi pohjoismaista 
ja länsieurooppalaista käytäntöä. Palve-
lujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 
viidelle sote-alueelle (kuvio 1) ja tuotta-
misvastuu enintään 19 kuntayhtymälle 
(kuvio 2). Samalla järjestämisvastuun 

UUDISTUKSEN ONNISTUMINEN ON KIINNI ENNEN KAIKKEA 
KUNTAPÄÄTTÄJISTÄ.

keskimääräinen väestöpohja kasvaa ny-
kyisestä runsaasta 30  000:sta noin 1,1 
miljoonaan asukkaaseen. Itäinen, Län-
tinen ja Pohjoinen sote-alue noudattavat 
nykyisten yliopistollisten sairaaloiden 
erityisvastuualueiden maantieteellisiä 
rajoja, toisin kuin Eteläinen ja Keskinen 
sote-alue. Tuottamisvastuulliset kunta-
yhtymät rakentuvat todennäköisesti pää-
piirteittäin nykyisten sairaanhoitopiirien 
mukaisesti. 

Sote-alueen rahoitus perustuu kuntien 
vuosimaksuun. Kunta maksaa sote-alu-
eelle palvelujen järjestämisestä maksun, 
jonka suuruus riippuu kunnan asukas-

määrästä (paino 20 %) sekä palvelujen 
tarvetta kuvaavista tekijöistä, väestön 
ikärakenteesta ja sairastavuudesta (paino 
80 %). Käytettävät ikä- ja sairastavuuste-
kijät ovat samoja, joiden mukaan kunta 
saa valtionosuutta sosiaali- ja terveyspal-
veluihin (kuvio 3). 

Tuottamisvastuussa oleva kuntayhty-
mä saa rahoituksen toimintaansa sote-
alueelta osin laskennallisten ja osin 
kustannus- ja vaikuttavuustekijöiden 
perusteella. Asukaslukuun ja tarveteki-
jöihin (ikärakenne ja sairastavuus) pe-
rustuvan rahoituksen osuus on vähintään 
80 prosenttia. Palvelutuotannon kustan-



 T&Y talous ja yhteiskunta 4 | 2014 19

Tuottamisvastuullinen
kuntayhtymä

T1 Tn...T2

Sote-alueJärjestämisvastuu

Palvelutuotanto

Tuottamisvastuu

 Viisi sote-aluetta
 1) Eteläinen
 2) Itäinen
 3)  Keskinen
 4)  Läntinen
 5)  Pohjoinen

 Enintään 19
 kuntayhtymää
 1) ≤ 4
 2) ≤ 4
 3)  ≤ 3
 4)  ≤ 3
 5)  ≤ 5

Kuvio 2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu, tuottamisvastuu ja palvelutuotanto 
uudessa sote-järjestelmässä.

TVA 1

Sote-alueet (5)

Institutio-
naalinen
rahoittaja

Tuottamis-
vastuullinen

Järjestäjä

 Valtionosuus kunnalle
 tarveperusteisesti (ikärakenne,
 sairastavuus, olosuhdetekijät):

TVA 4TVA 3TVA 2

Valtio KelaKunta

 Kunta-pohjainen rahoitus:
  asukasluku 20 %
  tarvetekijät (ikärakenne ja
  sairastavuus) 80 %

 Sote-alueen päätösten kautta:
  asukasluku ja tarvetekijät (ikä-
  rakenne ja sairastavuus) ≥ 80 %
  olosuhdetekijät sekä vaikutta-
  vuus- ja tehokkuustavoitteet 
  ≤ 20 %

Kuvio 3. Sote-alueen rahoitus.

nuksiin vaikuttavien olosuhde- ja muiden 
tekijöiden sekä vaikuttavuus- ja tehok-
kuusvaatimusten osuus rahoituksesta voi 
olla enintään 20 prosenttia. 

SOTE-UUDISTUS TARJOAA 
EDELLYTYKSET PALVELUJEN 
PARANTAMISELLE
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkai-
si kunnissa lausuntokierroksella ollees-
ta lakiluonnoksesta ennakkoarvioinnin 
syyskuun puolivälissä (THL 2014a). Sen 
jälkeen uudistusta valmistellut parla-
mentaarinen ohjausryhmä tarkensi esi-
tystä muun muassa lausuntokierroksen 
palautteen perusteella ja esitteli sote-uu-
distuksen keskeisen sisällön 25.11.2014. 
Ennakkoarvioinnin perusvire oli arvioin-
nin kohteena olleelle esitykselle myön-
teinen. Arvioinnin perushavainnot ovat 
edelleen päteviä. Sote-uudistus luo edel-
lytyksiä parantaa perustason palvelujen 
saatavuutta ja saavutettavuutta. Se luo 
myös edellytyksiä sosiaali- ja terveys-
palvelujen laaja-alaiselle integraatiolle 
ja tarvittavalle rakenneuudistukselle. 
Samalla on kuitenkin todettava, että se, 
miten hyvin uudistuksen tarjoamat mah-
dollisuudet osataan hyödyntää ja miten 
hyvin uudistuksen tavoitteet toteutuvat, 
riippuu viime kädessä uudistuksen toi-
meenpanosta ja ennen kaikkea kuntien 
päätöksistä. 

Miten voimavaroja ja verovaroja pys-
tytään siirtämään erityistason palve-
luista perustason palveluihin? Miten 
sosiaali- ja terveydenhuollon mittavaa 
laitoskapasiteettia pystytään hallitusti 
purkamaan ja tarvittaessa keskittämään? 
Nämä ovat tulevina vuosina kuntapäät-
täjien eteen tulevia vaikeita kysymyksiä. 
Sote-uudistus tarjoaa hyvät edellytykset 
uudistaa tarvittaessa radikaalistikin pal-
velujärjestelmää ja palvelurakennetta, 
mutta viime kädessä kuntien päättäjistä 
riippuu miten hyvin uudistus onnistuu 
ja missä määrin asukkaiden saamat pal-
velut paranevat.

”JOTKUT KUNNAT KIISTATTA HÄVIÄVÄT JA JOTKUT VOITTAVAT UUDESTA 
RAHOITUSJÄRJESTELMÄSTÄ.
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”YRITYSTEN JA KOLMANNEN SEKTORIN PALVELUJEN TUOTTAJIEN ASEMA 
EI UUDISTUKSEN TULOKSENA OLENNAISESTI MUUTU.”

UUDISTUS SELKEYTTÄÄ HALLINTO- JA 
TUOTANTORAKENNETTA
Sote-uudistuksen myötä muodostuva 
hallinto- ja tuotantorakenne on nykyis-
tä selkeämpi, joskaan ei kovin elegantti. 
Järjestämisvastuu siirtyy runsaalta 170 
kunnalta, kuntayhtymältä ja yhteistoi-
minta-alueelta viidelle sote-alueelle 
ja tuottamisvastuu noin 200 erilliseltä 
toimijalta enintään 19 tuottamisvas-
tuulliselle kuntayhtymälle. Yritysten 
ja kolmannen sektorin palvelujen tuot-
tajien asema ei uudistuksen tuloksena 
olennaisesti muutu. Niillä tulee olemaan 
merkittävä rooli erityisesti sosiaalipal-
velujen ja terveydenhuollon perustason 
palvelujen tuottamisessa.  Palvelujen 
tuotantoyksiköiden määrässä tapahtuvia 
muutoksia on tässä vaiheessa vaikea en-
nakoida. Joka tapauksessa järjestämis- ja 
tuottamisvastuussa olevien toimijoiden 
määrän merkittävä väheneminen luo 
nykyiseen nähden paremmat mahdol-
lisuudet sote-järjestelmän hallintaan ja 
ohjaamiseen kansallisella ja alueellisella 
tasolla. 

Syntyvät sote-alueet tulevat olemaan 
taloudellisesti julkisen sektorin merkit-
tävimpiä toimijoita. Niiden budjetoidut 
nettomenot tulevat olemaan arviolta 3–8 
miljardia euroa. Silti niiden päätösvallas-
sa olevat varat kattavat vain noin kolme 
neljäsosaa kunkin alueen väestön sote-
menoista. Tuottamisvastuulliset kun-
tayhtymät tulevat olemaan alueidensa 
suurimpia työnantajia ja merkittävimpiä 
veronmaksajia.

KANSALLINEN OHJAUS VAHVISTUU 
JONKIN VERRAN
Sote-uudistus vahvistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon kansallista ohjausta. 
Kunnat, palvelujen tuottajat ja henki-
löstö ovat pitkään toivoneet valtiovallan 
ryhtyvän määrätietoisemmin ohjaamaan 
toimialan kehitystä ja selkeyttämään eri 
toimijoiden roolia, vastuita ja odotuksia 
palvelujen tuottamisessa. Sote-uudistuk-

sen myötä sosiaali- ja terveysministeriön 
rooli toimialan ohjauksessa vahvistuu, 
mutta ei riittävästi. 

Sote-alue laatii kerran vaalikaudessa 
järjestämispäätöksen siitä, miten sen vas-
tuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut 
alueella toteutetaan. Ennen järjestämis-
päätöksen hyväksymistä sote-alueen on 
kuultava sosiaali- ja terveysministeriötä 
ja otettava huomioon sen näkemykset. 
Järjestämispäätös on keskeisin sote-alu-
een toimintaa ohjaava toimintaohjelma, 
jonka toteutumista arvioidaan vuosittain 
ja tarpeen mukaan päivitetään. 

Ministeriö ja sote-alue käyvät vuosit-
tain seuranta-, arviointi- ja tarkistus-
neuvottelun sote-alueen toiminnasta. 
Vuosittaisessa neuvottelumenettelyssä 
muun muassa arvioidaan sote-alueen 
järjestämispäätöksen toteutumista, 
alueen kehitystä ja kehittämistarpeita, 
palvelutarpeiden muutoksia sekä laki-
sääteisten tehtävien rahoitustarvetta, 
kehittämistä ja tuottavuuden lisäämistä 
sekä sovitaan seuraavan vuoden keskei-
set tavoitteet ja niitä tukevat toimen-
piteet. Valtiovallalla ei ole kuitenkaan 
lopullista päätäntävaltaa tai veto-oi-
keutta sote-alueiden toimintaan, kyse 
on pikemminkin aiempaa vahvemmasta 
informaatio-ohjauksesta. 

Uudistuksen jälkeen 
valtiovallan mahdollisuudet 

ohjata 5 sote-aluetta ja 
näiden keinot vaikuttaa 19 
tuotantoalueeseen jäävät 

puutteellisiksi.

Sote-alue päättää järjestämispäätökses-
sään tuotantovastuulliset kuntayhtymät, 
niiden palvelurakenteen, palveluvali-
koiman laajuuden ja palvelutuotannon 
mitoituksen. Samalla sote-alue päättää 
kuntayhtymille maksettavista korvauk-
sista ja viime kädessä niiden palvelu-

tarjonnasta ja kokonaiskustannuksista 
– näin periaatteessa. Vaikka lakiesi-
tyksessä on melko yksityiskohtaisesti 
kuvattu järjestämispäätöksen sisältö, 
epäselväksi jää, mitkä ovat sote-alueen 
todelliset keinot vaikuttaa tuottamisvas-
tuullisten kuntayhtymien toimintaan, 
varsinkin kun vähintään 80 prosenttia 
niiden rahoituksesta määräytyy lasken-
nallisin perustein.   

UUDISTUS VAIKUTTAA LÄHES KAIKKIEN 
KUNTIEN SOTE-MENOIHIN
Kuntien asukasmääriin ja tarvetekijöihin 
perustuva sote-alueen rahoitusmalli pa-
rantaa kuntien menojen ennakoitavuutta 
poistaessaan sairastavuuden satunnai-
suudesta johtuvan menojen vuosivaih-
telun. Sosiaali- ja terveysministeriön, 
valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton te-
kemän yhteisen arvion mukaan joka toi-
sen kunnan sote-menot saattavat nousta 
ja joka toisen laskea siirryttäessä suorite-
perusteisesta rahoituksesta asukasmää-
rään ja tarvetekijöihin perustuvaan ra-
hoitukseen. Neljän vuoden siirtymäaika 
tasoittaa merkittävästi kuntakohtaisia 
menomuutoksia. Lisäksi rahoitusjärjes-
telmästä merkittävästi hyötyvien ja me-
nettävien kuntien siirtymäaikaa jatketaan 
pitkälle ensi vuosikymmenen puolelle. 
Tästä huolimatta kuntakohtaisten laskel-
mien julkistaminen tullee herättämään 
kiivasta keskustelua. 

Jotkut kunnat kiistatta häviävät ja 
jotkut voittavat uudesta rahoitusjärjes-
telmästä. Miksi näin käy, ei ole yksiselit-
teisesti tulkittavissa. Helppo tulkinta on, 
että asiansa hyvin hoitaneet kunnat jou-
tuvat maksumiehiksi ja huonosti asiansa 
hoitaneita kuntia palkitaan. Todellisuus 
ei liene näin yksinkertainen. Kunnat, joi-
den menot uudistuksen myötä nousevat, 
ovat aiemmin joko järjestäneet sote-pal-
velunsa tehokkaasti (taloudellisesti) tai 
eivät ole tarjonneet asukkailleen riittäviä 
palveluja. Vastaavasti kunnat joiden sote-
menot laskevat ovat joko tuhlailleet tai 
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järjestäneet asukkailleen muita parem-
mat palvelut (määrällisesti ja laadulli-
sesti). Sairaaloiden tuottavuusvertailu-
tietojen perusteella näyttäisi siltä, että 
kuntien väliset erot erikoissairaanhoidon 
menoissa eivät riipu niinkään siitä miten 
hyvin tai tehokkaasti (taloudellisesti) tai 
tehottomasti (tuhlailevasti) kunnat ovat 
palvelunsa järjestäneet vaan pikemmin-
kin siitä miten hyvin tai huonosti asuk-
kaat saavat tarvitsemiansa palveluja (THL 
2014b). 

Kuntakohtaisten menovaikutusten 
arviointia vaikeuttaa myös vuoden 2015 
alusta voimaan astuva valtionosuusuu-
distus. Käytännössä on vaikea erottaa, 
mikä osa kuntien menojen muutokses-
ta johtuu valtionosuusuudistuksesta ja 
mikä osa sote-uudistuksesta.

UUDISTUKSEN MAKROTALOUDELLISIA 
VAIKUTUKSIA ON VAIKEA ENNAKOIDA
Sote-uudistuksen makrotaloudellisten 
vaikutusten ennakointi on vaikeaa, ellei 
jopa mahdotonta. Sote-palvelujen yhtä 
kattavasta järjestämisvastuun integraa-
tiosta ei ole aiempaa kokemusta muista 
maista. Suomalaiset kokemukset Kai-
nuun hallintokokeilusta ja Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksotesta) ra-
joittuvat väestömäärältään pienehköille 
alueille, ja niiden kokemukset kuvaavat 
lähinnä tuottamisvastuullisen kuntayhty-
män eivätkä niinkään sote-alueen toimin-
taa. Näiden kahden alueen kokemusten 
perusteella THL (2014a) arvioi kattavan 
sote-integraation hidastavan kunnallis-
ten sosiaali- ja terveydenhuollon net-
tomenojen kasvua maltillisesti, arviolta 
0–1 tai 0–2,4 prosenttiyksikköä vuodessa. 
Ennakkoarvion mukaan sote-menojen 
laskennallinen ”säästö” olisi vuodessa 
0–190 tai 0–450 miljoonaa euroa. 

Käytännössä on täysin epärealistista 
odottaa, että sote-uudistuksella, tai mil-
lään muulla toimialaa koskevalla radikaa-
lillakaan uudistuksella, olisi mahdollista 
saavuttaa aitoja kustannussäästöjä. Vä-

estön vanhetessa sosiaali- ja terveyspal-
velujen tarve, käyttö ja menot kasvavat 
melko automaattisesti, ellei väestön pal-
velujen saatavuudesta ja laadusta tingitä 
huomattavasti. Sote-uudistuksella ei ole 
mahdollista saavuttaa euromääräisiä 
säästöjä, mutta sillä on mahdollista hi-
dastaa sosiaali- ja terveysmenojen kas-
vuvauhtia – loiventaa menojen kasvun 
kulmakerrointa ja siten täyttää merkittä-
vä osa julkisen talouden laskennallisesta 
kestävyysvajeesta. Kustannuskehityksen 
hillintä on jo sellaisenaan merkittävä saa-
vutus. 

On täysin epärealistista 
odottaa sote-uudistukselta 
aitoja kustannussäästöjä, 
ainoastaan kustannusten 

nousun hillintää.

Sote-uudistus ei automaattisesti hillit-
se menojen kasvua, vaan se edellyttää 
päättäjiltä ja johtajilta kykyä ja taitoa 
hyödyntää uudistuksen mukaisen so-
siaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
integraation tarjoamat mahdollisuudet. 
Menokehityksen kannalta ratkaisevaa 
on, miten hyvin sote-alueet onnistuvat 
rakentamaan väestön kannalta tarkoi-
tuksenmukaisen palveluverkon sekä 
purkamaan hallitusti massiivista laitos-
kapasiteettia ja tarvittaessa keskittämään 
laitoshoidon tarjontaa. 

Menokehitykseen vaikuttavat kes-
keisesti valtakunnalliset poliittiset pää-
tökset kuntien tehtävistä ja valmisteilla 
olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon 
budjettikehysmenettelystä sekä se, mi-
ten taloudellisilla kannusteilla hillitään 
menokehitystä.

SOTE-UUDISTUS ON ENSIMMÄINEN ASKEL 
PITKÄSSÄ UUDISTUSPROSESSISSA
Vaikka sote-uudistus on tämän vuosi-
kymmenen superuudistus, se on vasta 

ensimmäinen askel sosiaali- ja tervey-
denhuollon syvälliselle reformille. Sote-
uudistusta valmistelleen parlamentaari-
sen ohjausryhmän rinnalla työskentelee 
parhaillaan toinen laaja parlamentaari-
nen työryhmä, joka työstää vaihtoehtoja 
sosiaali- ja terveydenhuollon monika-
navaisen rahoitusjärjestelmän purka-
miseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
rahoitusjärjestelmän uudistaminen on 
todennäköisesti yksi seuraavan halli-
tuksen suurhankkeista. Rahoitusjärjes-
telmän uudistamisehdotuksen valmis-
tuttua joudutaan varmasti palaamaan 
uudelleen palvelujen järjestämiseen ja 
sovittamaan yhteen sote-palvelujen jär-
jestäminen ja rahoitus. Vasta sen jälkeen, 
ensi vuosikymmenen vaihteessa sote-uu-
distus alkaa olla koko lailla valmis – jos 
silloinkaan. •

TULOSSA SEURAAVALLA VAALIKAUDELLA: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS.
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