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Suomessa hyvinvointipalvelu-
jen yhdenvertainen saatavuus 
ei toteudu ja sosioekonomi-
set terveyserot ovat suuret. 
Ne myös kasvavat edelleen 

(Vaarama ym. 2010). Sote-uudistuksen 
päämääränä on väestön sosiaalisen hy-
vinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 
palvelujen yhdenvertainen saatavuus.

Reformia on mahdotonta saada aikaan, 
jos ei ole olemassa riittävän yhteistä 
ymmärrystä siitä, mitä uudistuksella 
tavoitellaan. Kun keväällä 2014 parla-
mentaarinen, eri puolueiden johdoista 
koottu työryhmä sai yksimieliset linjauk-
set aikaan, se oli helpotus. Sen pohjalta 
käynnistyi järjestämislain nopeatahtinen 
valmistelu. Valmistelussa oli hyödynnet-
tävissä aikaisempien työryhmien työ suu-
relta osin.

Riittävän yhteinen ymmärrys uudis-
tuksen päämäärästä ei vielä riitä, vaan 
siihen on myös sitouduttava. Kokoomuk-

sen ministereiden ja edustajien kommen-
tit loppusyksyn mittaan ovat kertoneet 
sitoutumisen puutteesta. Tosin päämi-
nisteri on vakuuttanut, että uudistusta 
viedään eteenpäin suunnitelman mu-
kaisesti. Parlamentaarinen ryhmä pääsi 
sopuun 14.11.2014. Sen tekemä linjaus on 
merkittävä muutos kevään linjaukseen 
nähden.

Sote-uudistuksen 
toteutuminen edellyttää 

poliitikoilta sekä 
yhteisymmärrystä että 

sitoutumista.

Palveluja tarvitsevien ihmisten, kuntien 
ja alan ammattilaisten kannalta toivoisi, 
että jokainen puolue käytännössä osoit-
taisi sitoutumisensa ja valmiutensa viedä 
uudistuksen tämän vaiheen eteenpäin. 

Muuten julkiset sosiaali- ja terveyspal-
velut rapautuvat entisestään. Myös ih-
misten usko poliittisiin päättäjiin horjuu. 
Vastuu palvelujen yhdenvertaisesta 
saatavuudesta on perustuslakimme mu-
kaan julkisella vallalla. Sote-uudistus 
on nostettu yhdeksi rakennepoliittisen 
ohjelman kärjeksi myös talouden va-
kauttamiseksi. Ihmisten ja yhteiskunnan 
kokonaisetu tulisi olla kaikilla poliittisen 
vastuun kantajilla mielessä.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA NYT 
ERILAINEN RAKENNE 
On tärkeää tunnistaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon nykyisten rakenteiden poik-
keavuus toisistaan. Sosiaalipalvelut ovat 
pääosin kunnallista, perustason toimin-
taa. Erityistason sosiaalipalveluja tuotta-
vat pääasiassa sosiaali- ja terveysjärjestöt 
esimerkiksi vammaispalveluissa, ensi- ja 
turvakotitoiminnassa ja päihdepalve-
luissa. Monia näitä erityistason sosiaa-

SOTE-UUDISTUS 
ei voi odottaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista on tavoiteltu jo useiden hallitusten aikana. Eri työryhmien 
esityksissä on ollut paljon yhteistä. Poliittiset linjaukset ovat sen sijaan horjuneet. Yhdenvertainen 

palvelujen saatavuus on vakavasti uhattuna. Kun kunnat eivät selviydy velvoitteistaan, osa ulkoistaa 
sosiaali- ja terveyspalveluja kokonaan suurille yrityksille. Kehityksen suunta on väärä. Sote -uudistus ei 

voi enää odottaa.
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RIITTA SÄRKELÄN mielestä on 
tärkeää, että sote-uudistus etenee tällä 
hallituskaudella. Muuten palveluista tulee 
yksityisten yritysten temmellyskenttä ja 
kulut kasvavat.
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SUURIMPANA HAASTEENA ON VAHVISTAA ERITYISTASON 
SOSIAALIPALVELUJA JA PERUSTERVEYDENHUOLTOA.

lipalveluja ei suurimpia kuntia lukuun 
ottamatta ole kuntien omana toimintana 
lainkaan.

 Tähän asti sosiaalipalvelujen 
ongelmana on ollut se, että erityistason 
sosiaalipalvelujen rakennetta ei ole pys-
tytty synnyttämään maan kattavasti ke-
hitysvammahuoltoa lukuun ottamatta. 
Sote-uudistuksessa on pystyttävä luo-
maan kunnon rakenteet ja edellytykset 
myös erityistason sosiaalipalveluille. 
Tämä merkitsee myös sitä, että järjes-
töissä oleva erityisosaaminen tulee in-
tegroida osaksi uudistuvaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakennetta. Muuten 
on riskinä, että huomattava osa tästä 
osaamisresurssista ja palveluista häviää.

Terveydenhuolto puolestaan on tällä 
hetkellä kolmiportainen. Siinä erotetaan 
toisistaan kunnissa oleva perustervey-
denhuolto, erikoissairaanhoitoa toteut-
tavat keskussairaalat ja vaativinta, har-
vinaisinta hoitoa antavat yliopistolliset 
keskussairaalat. Kun sosiaalipalveluissa 
erityisenä haasteena on erityistason pal-
velujen vahvistaminen ja niille rakentei-
den luominen, on terveydenhuollossa en-
nen kaikkea kyse perusterveydenhuollon 
vahvistamisesta. Siihen voidaan vastata 
siten, että osa nykyisestä erikoissairaan-
hoidosta ja siihen liittyvästä osaamisesta 
tuodaan terveyskeskuksiin esimerkiksi 
erityistason osaajien sinne jalkauttami-
sen tai etä- ja muiden konsultaatioiden 
avulla. Tällä tulisi todennäköisesti ole-
maan vaikutusta joltakin osin eritasois-
ten sairaaloiden työnjakoon.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN 
YHTEYS
Uudistuksessa on asetettu tavoitteeksi 
mahdollisimman laaja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon yhteys, integraatio. Kui-
tenkin julkisessa keskustelussa sote-
uudistus näyttää toistuvasti muuttuvan 
vain terveydenhuollon uudistukseksi. 
Kun tavoitteena on asiakaslähtöinen ja 
tehokas palvelujärjestelmä, sosiaali- ja 

terveydenhuollon mahdollisimman hyvä 
yhteys on välttämättömyys.

Hyvin monissa elämäntilanteissa sosi-
aali- ja terveydenhuollon on toimittava 
hyvin yhteen ihmisten kannalta. Se näkyy 
esimerkiksi vanhusten palveluissa, joissa 
tarvitaan kotisairaanhoitoa ja laajemmin 
muitakin terveyspalveluja, mutta ennen 
kaikkea huolenpitoa ja hoivaa, jotka tu-
levat sosiaalipalveluina. Vanhuus ei ole 
sairaus, vaan tavoitteena on mahdollisim-
man arvokas ja itsenäinen elämä ikäihmi-
sille. Myös vammaiset ja mielenter veys- 
ja päihdeongelmaiset tarvitsevat sekä 
sosiaali- että terveyspalveluja. 

Ymmärretään, että erikoissairaan-
hoidon ja perusterveydenhuollon tulee 
toimia yhteen. Tämä on tärkeää, mutta 
se ei riitä. Myös erikoissairaanhoidosta 
on oltava vahva linkki sosiaalipalvelui-
hin. Lisäksi on useita sosiaalihuollon 
vaativia erityispalveluja, joissa yhteys 
erikoissairaanhoitoon on tarpeen. Näitä 
ovat erimerkiksi seksuaalisesti hyväk-
sikäytettyjen kuntoutus ja hoito, har-
vinaisten vammaryhmien kuntoutus ja 
päihteitä käyttävien raskaana olevien 
naisten kuntoutus.

Monet terveyspalvelujen 
käyttäjät tarvitsevat 

samanaikaisesti myös 
sosiaalipalveluja - ja 

kääntäen.

Aivohalvauksen takia vaikeasti vam-
mautuneen henkilön tilanne voi toimia 
esimerkkinä erikoissairaanhoidon ja so-
siaalipalvelujen yhteyden tarpeellisuu-
desta. Aivohalvauksen kokenut saa hyvän 
hoidon ja kuntoutus käynnistyy erikois-
sairaanhoidossa. Siellä tehdään alkuvai-
heessa tärkeät ja merkittävät satsaukset, 
jotta asianomainen henkilö toipuisi ja 
kuntoutuminen käynnistyisi. Erikois-
sairaanhoidon jakso on kuitenkin rajal-

linen. Jossakin vaiheessa on aika siirtyä 
takaisin omaan kuntaan. Ihanteellisessa 
tapauksessa perusterveydenhuollossa 
hänen kuntoutuksensa jatkuu, mutta hän 
ei päädy makaamaan terveyskeskuksen 
vuodeosastolle. Jotta palveluasumiseen 
tai tuettuna asumiseen siirtyminen olisi 
mahdollista, yhteyden sosiaalihuoltoon 
ja – palveluihin pitää toimia. Kodin tai 
uuden asunnon muutostyöt, kotipalvelut 
ja henkilökohtainen avustaja ovat usein 
välttämättömiä edellytyksiä kotiutumi-
selle. Jos tämä koko ketju ei toimi, kalliit 
satsaukset erikoissairaanhoidossa ovat 
olleet turhia. Terveyskeskuksen vuode-
osastolle makaamaan jäänti romuttaa 
hyvin nopeasti kaiken kuntoutumisessa 
saavutetun. Lisäksi se tuottaa erittäin 
suuret kustannukset, inhimillisistä kär-
simyksistä puhumattakaan. 

Kysymys yksinomaan tässä erimerkis-
sä ei ole pienestä asiasta yhteiskunnan 
kannalta. Aivohalvaukseen sairastuu 
vuosittain noin 15 000 suomalaista eli 
38 ihmistä joka päivä. Heistä kaksi kol-
masosaa on yli 64-vuotiaita ja kolmannes 
työikäisiä. Aivohalvaus on merkittävin 
aikuisiän vammaisuutta aiheuttava sai-
raus. Jopa kolmannes yli puoli vuotta 
sairastumisen jälkeen elossa olevista 
on päivittäisissä toiminnoissaan muista 
riippuvaisia. Suuri osa tarvitsee päivit-
täisiä tukitoimia ja kuntoutusta. Pelkäs-
tään terveydenhuollon kustannusten 
aivohalvauksesta hautaan on arvioitu 
olevan 863 000 euroa potilasta kohden 
(Meretoja 2012).

JÄRJESTÄMISVASTUU VIIDELLE SOTE-
ALUEELLE
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-
misvastuu on määritelty viidelle sote-
alueelle. Järjestämisvastuu tarkoittaa 
sitä, että sote-alueen on huolehdittava 
sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenver-
taisesta saatavuudesta alueen eri osissa. 
Parlamentaarisen ryhmän 14.11. sopiman 
linjauksen mukaan se päättää tuottamis-



 T&Y talous ja yhteiskunta 4 | 2014 25

SOTE-ALUE PÄÄTTÄÄ PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ, JA TUOTANTOALUE 
VASTAA NIIDEN TUOTTAMISESTA.

vastuussa olevista kuntayhtymistä. Kun-
tayhtymän sijaan tuottamisvastuu voi 
olla vastuukunnalla, jos alueen kunnat 
yksimielisesti niin päättävät. Ohjaus-
ryhmä päätti kuntayhtymien enimmäis-
määräksi 19. Alueiden päätöksellä niiden 
määrä voi olla tätä pienempi.

Sote-alue kantaa vastuun palvelujen 
kehittämisestä ja tietyistä viranomais-
tehtävistä. Se vastaa myös lähipalvelujen 
saatavuudesta, rahoituksen ja voimavaro-
jen kohdentamisesta tuottamisvastuussa 
oleville kuntayhtymille sekä hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen tavoitteista. 
Se määrittää myös palveluhankintojen ja 
palvelusetelin käytön keskeiset periaat-
teet ja laajuuden. Sote-alueet ovat hal-
linnollisesti kuntayhtymiä, joiden hal-
lintoon osallistuvat kaikkien alueeseen 
kuuluvien kuntien edustajat. Jokaisen 
kunnan on kuuluttava johonkin sote-
alueeseen ja se määritellään laissa.

Perustuslain 19§ turvaa 
riittävät sosiaali- ja 

terveyspalvelut kaikille 
asuinpaikasta riippumatta.

Perustuslaki takaa kunnallisen itsehal-
linnon. Yksi kriittinen kohta uudistuksen 
valmistelussa on ollut se, miten määri-
tellä kuntien äänen kuuluminen sote-
alueilla niin, että se on sopusoinnussa 
perustuslain kanssa. Pohdinnassa on 
tarkasteltava myös sitä, että perustusla-
ki asettaa yhtälailla julkisen vallan teh-
täväksi taata yhdenvertaiset ja riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille asuin-
paikasta riippumatta. Jos kunnallinen it-
sehallinto ja ihmisten perusoikeuksien 
takaaminen joutuvat ristiriitaan, punnin-
nassa joudutaan ottamaan kantaa siihen, 
kumpi on määräävämpi. Oletettavasti 
lain pykälien keskinäinen järjestys ker-
too jo jotakin lainsäätäjän näkemyksestä 
asioiden keskinäisestä tärkeydestä: riit-

tävät sosiaali- ja terveyspalvelut turva-
taan kaikille asuinpaikasta riippumatta 
perustuslain 19 §:ssä ja kunnallinen it-
sehallinto 121 §:ssä.

TUOTTAMISVASTUISTEN KUNTA-
YHTYMIEN JA KUNTIEN MUUN 
TOIMINNAN SUHDE
Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 
erotetaan toisistaan. Sote-alueet ovat 
ennen kaikkea palvelujen järjestäjiä. 
Tuottamisvastuuta niille on määritelty 
vain erilaisissa tukitoiminnoissa ja lisäksi 
tietyillä kriteereillä palvelujen tuottami-
sessa keskittämistä vaativissa palveluis-
sa, jos näitä ei voida muuten turvata. 

Tuottamisvastuu on määritelty muo-
dostettaville korkeintaan 19 kuntayhty-
mälle. Sitä ei enää mahdollisteta kunnil-
le. Tämä tuo mukanaan uusia haasteita. 
Muodostuvat tuotantokuntayhtymät 
ovat erittäin suuria. Niiden johtaminen 
edellyttää laaja-alaista sosiaalipoliit-
tista, terveyspoliittista, hallinnollista, 
taloudellista ja johtamisosaamista. So-
siaali- ja terveydenhuollon tasapuoli-
sen kehittämisen kannalta kriittistä on, 
että tuottamisvastuisia kuntayhtymiä ei 
muodosteta entisten erikoissairaanhoi-
topiirien varaan. Tarvitaan uusi rakenne, 
joka lähtee rakentumaan alueen ihmisten 
tarpeista käsin, vahvistaa sosiaalipalvelu-
jen perustasoa ja perusterveydenhuoltoa 
sekä niiden tueksi toimivan sosiaali- ja 
terveydenhuollon erityistason osaami-
sen. Muuten erikoissairaanhoito vie ja 
muu rapautuu.

On varmistettava, että myös kuntiin jää 
itselleen sosiaali- ja terveydenhuollon 
osaamista. Niillä on edelleen hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen tehtävä. Sa-
moin edelleenkin tarvitaan ajantasaista 
tietoa kuntalaisten tarpeista, missä hy-
vinvointikertomus voi toimia välinee-
nä. Ehkäisevän ja edistävän toiminnan 
kannalta kriittinen kohta on sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteys kuntien muihin 
toimialoihin, sivistys- ja opetustoimeen, 

liikunta- ja nuorisotyöhön, asumiseen, 
kaavoitukseen, liikenteeseen ja elinkei-
notoimintaan. Sosiaalihuolto ei ole vain 
palveluja. Uudessa rakenteessa tarvitaan 
viisautta varmistaa edellä mainittu ja ra-
kenteellisen sosiaalityön edellytykset. 
Kuntayhtymillä ei ole asukkaita. Kun ar-
vioidaan uuden järjestelmän toimivuutta, 
ei voida arvioida vain palvelujen toimi-
vuutta, vaan on arvioitava ennen kaikkea 
alueen asukkaiden elämää ja tarpeita.

Uusissa tuotantokuntayhtymissä ei 
voida keskittyä vain palveluihin ja pal-
veluprosesseihin. Niihin kuntien palk-
kalistoilta siirtyvät työntekijät ovat fyy-
sisesti jossakin kunnassa. Työntekijöiltä 
edellytetään uudessa rakenteessa aivan 
uudenlaista orientaatiota. Tietyssä pal-
veluprosessissa ei riitä vain sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteydestä huolehti-
minen ja asiakkaan kannalta homman 
sujuvuuden varmistaminen. On raken-
nettava toimiva yhteistyö kuntien mui-
den hallintokuntien kanssa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
osaamista on säilytettävä 

myös kunnissa, 
vaikka järjestämis- ja 

tuottamisvastuut siirtyvät 
niiltä pois.

JÄRJESTÄMISPÄÄTÖS VÄLINEENÄ OHJATA 
KOKONAISUUTTA
Järjestämispäätös on sote-alueilla keskei-
nen väline, jolla määritellään ja ohjataan 
palvelujen yhdenvertaista saatavuutta 
ja laatua väestön tarpeiden mukaisesti. 
Järjestämispäätös on sote-alueen tärkein 
asiakirja siitä, miten sote-alue huolehtii 
järjestämisvastuunsa toteuttamisesta. 
Sote-alue päättää järjestämispäätök-
sen sisällön tuottamisvastuussa olevien 
kuntayhtymien kanssa käytyjen neuvot-
telujen perusteella. Järjestämispäätöstä 
tehtäessä on myös velvoite kuulla alu-
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SOTE-ALUEIDEN JA/TAI TUOTANTOALUEIDEN PÄÄTÖKSENTEKOELIMISSÄ 
TULISI OLLA PALVELUJA KÄYTTÄVIEN IHMISTEN EDUSTUS.

een asukkaita ja heitä edustavia järjes-
töjä. Asukkaiden, palvelujen käyttäjien 
ja järjestöjen tiedolle alueen väestön 
hyvinvoinnista, ongelmista ja tarpeista 
tulee luoda todellinen rakenne.

Järjestämispäätöksen taustalla on 
myös ajatus siitä, että alueen asukkaiden 
tarpeet ja alueen eri osien erilaisuus tu-
lee otetuksi huomioon. Järjestämispäätös 
tehdään neljäksi vuodeksi, mutta sitä tar-
kistetaan vuosittain. Sote-alueiden jär-
jestämispäätöksissä kuullaan sosiaali- ja 
terveysministeriötä. Se ei enää hyväksy 
järjestämispäätöstä, kuten aikaisemmin 
oli ajateltu. Tältä osin valtakunnallisen 
ohjauksen mahdollisuus jää nyt heikom-
maksi.

Järjestämispäätöstä on kritisoitu 
jäykäksi ja sen on väitetty betonoivan 
palvelujen tuottamista. Neljä vuotta ei 
merkitse tuottamisrakenteen liiallista be-
tonointia, vaan luo pitkäjänteiset raamit 
palvelujen saatavuudelle ja tuottamisel-
le. Nykyisin kuntien ratkaisuja pääsevät 
liiaksi ohjaamaan vuosibudjetit ja niiden 
tasapainottamisen vaateet. Käytännössä 
se voi merkitä lyhytnäköisiä ratkaisuja, 
jotka itse asiassa voivat kasvattaa kus-
tannuksia tai siirtää niitä palvelujärjes-
telmän osasta toiselle. Esimerkiksi ensi-
kotien tuesta ja perhetyöstä säästäminen 
voi näkyä myöhemmin huostaanottoina 
(ks. Eronen ym. 2014). 

Vuosittainen arviointi mahdollistaa 
järjestämispäätöksen täsmentämisen 
tarpeiden mukaisesti. Samalla tulisi teh-
dä myös palvelurakenteen toimivuuden 
arviointi. Sen pohjalta on tärkeää tehdä 
korjauksia järjestämissopimukseen ja 
myös jo sovittuun palvelurakenteeseen. 
Uutena ulottuvuutena arvioinnissa tu-
lee olla, miten yhteys ja yhteistyö kun-
tien muiden hallintokuntien kanssa on 
rakentunut. 

VELVOITE IHMISTEN KUULEMISEEN
Lakiluonnos velvoittaa luomaan kun-
talaisille osallistumis- ja vaikuttamis-

kanavia sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistamisessa. Tämä on erittäin tärkeä 
uusi lähtökohta ja entistä tärkeämpi nyt 
uudessa tilanteessa. Se voi luoda uutta 
hallintokulttuuria kuntayhtymiin, mi-
käli lain velvoite otetaan vakavasti ja se 
realisoituu käytännössä. Kansalaisba-
rometrien mukaan lähes 1,5 miljoonaa 
suomalaista kokee vaikuttamismahdol-
lisuutensa heikoiksi yhteiskunnallisissa 
asioissa. Vaikuttamismahdollisuudet ko-
ettiin melko yhteneväisesti erikokoisissa 
kunnissa. Osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksissa on siis paljon paran-
tamisen varaa. Huomattava osa ihmisis-
tä ilmaisee halukkuutensa osallistua ja 
vaikuttaa, kun sille olisi olemassa väylät 
(Siltaniemi ym. 2009, 2011).

SOSTE on esittänyt, että sote-alueiden 
ja/tai tuotantoalueiden päätöksenteko-
elimiin otettaisiin mukaan palveluja 
käyttävien ihmisten ääntä esille tuovien 
järjestöjen edustus. Järjestöt ovat luon-
teva ja hyvä kanava, jotta kuntalaisten 
ja palvelujen käyttäjien ääni saadaan 
kuuluviin ihmisten suoran osallistumisen 
lisäksi.

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikut-
tamismahdollisuuksien vahvistami-
nen voi osaltaan lieventää myös uudis-
tuksessa päätöksenteon etääntymistä 
kuntalaisista. Samalla tulee mahdollisuus 
vahvistaa kansanvaltaisuutta ja eri 
ihmisryhmien tarpeiden mahdollisim-
man tasapuolista esille tuloa.

KILPAILUTTAMINEN RENGIKSI
Sote-uudistuksen yhteydessä on nostet-
tu julkisuudessa esiin myös vaatimuksia, 
että yritykset pitäisi saada samalle viival-
le kuntien kanssa palvelujen tuottamises-
sa.  Tuottamisvastuu on nyt määritelty 
suurille kuntayhtymille. Ne voivat tuot-
taa palvelut itse, ostaa niitä järjestöiltä 
tai yrityksiltä tai antaa palvelusetelin 
palvelun käyttäjälle.

Ei ole olemassa kiistatonta tutkimus-
tietoa siitä, että sosiaali- ja terveyspal-

velujen kilpailuttamisella saavutettaisiin 
yksiselitteisesti kustannussäästöjä tai 
etua palvelujen laadussa. Sen sijaan on 
paljon näyttöä erilaisista kilpailuttami-
sen tuomista pulmista. (Martikainen 
2009; Fredrisson ym. 2006). Palvelu-
kokonaisuuksien sijaan on ostettu yk-
sittäisiä suoritteita tai ostettu palvelu 
on riisuttu niin minimiin, ettei palvelun 
käyttäjä sen varassa selviydy. (Järjestö-
barometri 2011.) Hinta on myös noussut 
keskeiseksi kilpailuttamisen kriteeriksi, 
vaikka se ei ole hankintalain lähtökoh-
ta. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yksityinen tuotanto on kovaa vauhtia 
keskittymässä suurille, usein kansainvä-
lisessä omistuksessa oleville yrityksille. 
(Lith 2013.)

Sote-palvelujen suuria 
tuotantoalueita saattavat 

tulevaisuudessa hallita suurten 
kansainvälisten yritysten 

monopolit.

Tuotantoalueet ovat tulevaisuudessa 
suuria. Esimerkiksi Eteläisellä sote-alu-
eella asuu noin 2,2 miljoonaa ihmistä. 
Se jakautuu neljäksi tuotantoalueeksi. 
On riski, että myös palveluhankinnoista 
tulee hyvin suuria. Jos näin käy, se syrjii 
ja sulkee järjestöt ja pienet tuottajat ulos. 
Se voi synnyttää pitkällä aikavälillä muu-
tamien suurten kansainvälisten yritysten 
monopolit. 

On erittäin tärkeää, että tuottamisvas-
tuussa olevat kuntayhtymät osittavat pe-
rustellusti palveluhankintansa niin, että 
pienten yritysten ja järjestöjen resurssit 
tulevat käyttöön. Kun talous on tiukoilla, 
niitä ei perusteetta pidä tuhlata suurten 
yritysten voittojen ja omistajien osinko-
jen kasvattamiseen. Kuntayhtymissä on 
myös viisasta kehittää innovatiivisten 
hankintojen osaamista. Hankintalakia 
uudistettaessa on käytettävä kaikki di-
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rektiivin antamat mahdollisuudet kan-
sallisesti hyväksi. Suomella ei ole varaa 
siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluista 
tulee vain suurten kansainvälisten yritys-
ten temmellyskenttä.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 
INVESTOINTINA
Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee nähdä 
investointina hyvinvoiviin ihmisiin ja 
taloudelliseen menestykseen. Talouden 
vakaus on tärkeää, mutta kumpaakaan 
ei ole ilman toista. Hyvinvointivaltiota 
rakennettaessa tämä tunnistettiin. Uut-
ta rakennettiin vaiheittain, ilman katta-
vaa suunnitelmaa. Sote-uudistus on niin 
valtava hanke, että myös siinä on viisasta 
uskaltaa edetä vaiheittain, kokeilla, op-
pia kokemuksista ja tehdä tarvittavia 
korjausliikkeitä. Kaiken muuttaminen 
kerralla on utopiaa.

On aika palata investointiajatteluun. 
Investointiajattelu ohjaa näkemään ih-
misten hyvinvointiin, sen edistämiseen ja 
ongelmien ehkäisyyn käytettävät resurs-
sit sijoituksena, ei kulueränä. SOSTE on 
nostanut hyvinvointitalous-käsitteen ja 
-ajattelun välineeksi rakentaa siltaa nyt 
erillään olevien hyvinvoinnin ja talouden 
toimijoiden välille (Särkelä ym. 2014).

”Julkisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen rapautuva 

kehitys on käännettävissä 
niin ihmisille, taloudelle kuin 

luonnollekin kestävään suuntaan.”

Kun siirrymme kulupuheesta investoin-
tiajatteluun, se suuntaa katsettamme ja 
toimiamme uudelleen myös sote-uudis-
tuksessa. Tarvitsemme uskoa siihen, että 
julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
rapautuva kehitys on käännettävissä niin 
ihmisille, taloudelle kuin luonnollekin 
kestävään suuntaan.

Hyvinvointivaltion rakentaminen oli 
myös eettinen projekti. Samoin tulee olla 
sote-uudistuksen. Palveluja ja huolenpi-
toa annetaan, koska on eettisesti oikein 
välittää ja huolehtia toisista ihmisistä. 
Siitä ja kaikista huolehtimisesta tulee 
pitää kiinni sote-uudistuksessakin. •
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