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Sosiaali- ja terveydenhuollon 
pal velurakenteen uudistus 
muut taa perinpohjaisesti 
jul kisesti rahoitettujen so-
siaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisen, tuottamisen, käytön ja 
rahoituksen. Soten mukana muuttuvat 
myös poliittinen ohjaus, kansalaisten 
osallistuminen ja julkispalvelut sekä jul-
kista sektoria luovat arvot. Uudistuksen 
tärkeimmät tavoitteet ovat terveyserojen 
kaventaminen, yhdenvertaisuuden lisää-
minen yksinkertaistamalla järjestelmää, 
sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi, 
valinnanvapauden vahvistaminen sekä 
kustannusten nousun pysäyttäminen. 

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen 
sote-uudistusta viedään nyt vauhdilla 
eteenpäin. Lakiluonnokset ovat olleet 
luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön 
sivuilla kesäkuusta alkaen1, ja syksyn ajan 
ne ovat lausuntokierroksella. Palvelujen 
järjestämisvastuu halutaan siirtää kun-
nilta ja kuntayhtymiltä 18 maakunnalle, 
palvelujen tilaaminen ja tuottaminen 
erotetaan tiukasti toisistaan, yritysten 

asemaa tuottajina vahvistetaan ja julki-
sista palveluista lähes luovutaan. 

Järjestelmää yksinkertaistetaan, mut-
ta uudistuksen jälkeenkin jää kolme 
järjestelmää erilaisine rahoituksineen: 
maakuntien sote, työterveyshuolto ja 
yksityiset sote-palvelut. Yhdenvertai-
suus ei vielä toteudu, sillä osa maksaa 
palveluista ja osa ei. Työterveyshuollossa 
ei ole asiakasmaksuja eikä tiukkaa palve-
lun tarpeen arviointia. Osaa yksityisistä 
palveluostoista valtio tukee kotitalous-
vähennyksellä (esim. kotiapu). Köyhät 
ja pienituloiset kuitenkin jäävät tämän 
etuuden ulkopuolelle. Yhtenäiseen jär-
jestelmään ja rahoitusmalliin on vielä 
matkaa.

Oppositio jätettiin valmisteluista pois. 
Tästä voi seurata, että sotea tehdään 
pitkään ja muutoksia tulee, vaikka uusi 
lainsäädäntö astuisikin voimaan. Oppo-
sitio on erityisen huolissaan hallituksen 
valinnanvapautta koskevista linjauksis-
ta. Ne yhdessä aluehallintomallin kans-
sa saattavat johtaa tilanteeseen, missä 
poliittinen ohjaus ohenee, kansalaisten 

osallistuminen typistyy lääkäriaikojen 
ja hymiöiden valintaan ja suuret yri-
tykset valtaavat markkinat. Hallituksen 
sote palauttaa vahvan valtionohjauksen 
palveluihin, joten valtion toimijoilla on 
mahdollisuus muuttaa näitä linjauksia. 
Mikä on poliittisesti luotu, on poliittisesti 
muutettavissa.

Hallituksen sote-uudistus 
ei johtaisi yhtenäiseen 
järjestelmään, ja siinä 

suuryritykset saattaisivat 
vallata alan. 

Tässä kirjoituksessa nostan keskusteluun 
joitakin sote-uudistuksen kipupisteitä. 
Yllä jo esitin epäilyni monikanavaisuu-
den yksinkertaistumisesta. Moni muukin 
asia on ongelmallinen.

YHTEISVASTUUN TILALLE KILPAILU 
Sotea on valmisteltu useamman halli-
tuskauden ajan. Joistakin asioista puo-

SOTE-UUDISTUKSEN 
KIPUPISTEITÄ

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusta viedään vauhdikkaasti eteenpäin. Sote-uudistus 
muuttaa perinpohjaisesti palvelujen tuottamisen tavan. Silti järjestelmä ei yksinkertaistu: jatkossakin on rinnakkaisia 

järjestelmiä. Alueellinen malli voi lisätä byrokratiaa ja vähentää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Yksi 
suurimpia huolenaiheita on julkisen palvelun asettaminen samalle viivalle muiden palveluntuottajien palvelujen 

kanssa. Tämä voi johtaa siihen, että palveluntarpeen saamisessa maksukyky on tärkeämpi kuin tarve. Uudistuksen 
puolueettomalla arvioinnilla on kiire.
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KUNTA- JA MAAKUNTAHALLINNON PÄÄLLEKKÄISYYS 
EI TUNNU JÄRKEVÄLTÄ.

lueet ovat yksimielisiä: tarvitaan kuntaa 
isompi järjestäjätaho. On lisättävä yh-
denvertaisuutta. Nykyinen rahoitusmal-
li on sekava ja vastuut epäselvät. Myös 
monituottajuus saa vahvan tuen. Tämä 
seikka myös erottaa puolueet toisistaan. 
Sipilän hallitus sitoutuu yksiviivaiseen 
kilpailuneutraliteettiin ja lähtee siitä, 
että julkinen, yksityinen ja kolmas sek-
tori ovat palvelujen tuottajina samalla 
viivalla ainakin niiden palveluiden osal-
ta, jotka kuuluisivat valinnanvapauden 
piiriin. Mutta voivatko pörssiyhtiöt ja 
järjestöt olla samalla viivalla? Ja miksi 
niiden tulisi olla? Eikö ole mitään yh-
teistä hyvää ja markkinavoimilta var-
jeltavaa? 

Oppositio epäilee hallituksen sote-po-
litiikkaa: eriarvoisuus ja byrokraattisuus 
voivat kasvaa. Järjestöt ovat tuoneet esil-
le, että samalla viivalla oleminen ei ole 
mahdollista. Järjestöt toki toimivat myös 
yritysten tavoin, kun kunnat kilpailutta-
vat palveluja, mutta järjestöt toimivat 
myös kilpailukentän ulkopuolella. Entä 
julkinen palvelu? Onko sen aika todella-
kin ohi? Eikö enää tarvita puolueetonta, 
ristiriitaisten intressien yläpuolella toi-
mivaa yhteisvastuullisuutta? Eikö tarvita 
demokraattisesti ohjattua itsehallintoa? 
Eikö tarvita palveluja, joita tuotetaan 
lähellä ja paikalliset olosuhteet tuntien? 
Miksi jokaisen tuottajan pitäisi toimia 
samoilla periaatteilla ja näyttää yrityk-
sen kaltaiselta organisaatiolta? Eikö tällä 
tavoin rapauteta monituottajamalli? Oli-
si hyvä, jos julkinen toiminta jatkossakin 
perustuisi julkisiin arvoihin, yritystoi-
minta yritysarvoihin ja järjestötoiminta 
yhteisöllisiin arvoihin. 

”Yritykset astuvat sosiaali- ja 
terveysturvan kentälle vasta 
siinä vaiheessa, kun julkisella 

rahalla voidaan tehdä 
voittoa.”

Julkinen sektori ja järjestöt ovat toi-
mineet myös siellä, missä avun tarpeet 
ovat erittäin suuret, tehostamismahdol-
lisuudet hyvin pienet ja yritykset lois-
taneet poissaolollaan. Yritykset astuvat 
sosiaali- ja terveysturvan kentälle vasta 
siinä vaiheessa, kun julkisella rahalla 
voidaan tehdä voittoa. Yleishyödylliset 
ja voittoa tuottavat toimintatavat ovat 
eri asioita. Julkinen sektori siinä missä 
järjestötkin ovat tehneet työtä monien 
sellaisten asiakasryhmien kanssa, missä 
vain vuosikymmenten mittaan kertyvä 
osaaminen synnyttää hyviä käytäntöjä. 
Näiden mittaaminen rahassa ja niiden 
alistaminen kilpailulle on mahdotonta.

Monituottajamalli tarkoittaa sitä, että 
erilaisten palveluntuottajien parhaat 
puolet tunnustetaan ja näin syntyy pal-
velumaailma, jossa moniarvoisuus, mo-
nitoimijuus ja monipaikkaisuus mahdol-
listavat esimerkiksi hyvän ja riittävän 
hoivan. Palvelut pitää integroida myös 
muihin auttamisen lähteisiin, joita ovat 
kotitalouden – usein naisten tekemä – 
palkaton työ, vapaaehtoisten työ ja vaih-
toon perustuva auttaminen. Jos tuottajat 
vain kilpailevat keskenään markkina-
osuuksista, järkevä yhteistoiminta kärsii.

ALUEIDEN SOTE JA YHTIÖITETTY 
JULKINEN
Ehdotus Maakuntalaiksi sisältää aluei-
den soten päälinjaukset. Uudessa mallis-
sa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes-
tämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille 
ja niiden palvelulaitoksille, joiden tulee 
toimia liiketaloudellisin perustein. Eh-
dotukseen sisältyy myös julkisen palve-
lutoiminnan yhtiöittäminen.

”Pykälän 4 momentissa säädettäisiin 
palvelukeskusten toiminnasta liiketa-
loudellisin periaattein, mutta siten, että 
toiminnan pääasiallisena tarkoituksena 
ei olisi voiton tuottaminen. Palvelukes-
kukset olisivat organisaatiomuodol-
taan osakeyhtiöitä, jotka noudattaisivat 
osakeyhtiölakia ja siellä säädettyjä peri-

aatteita ja menettelytapoja, jollei laissa 
toisin säädettäisi. Tällä varmistettaisiin 
toiminnan läpinäkyvyys, hinnoittelun 
kustannusvastaavuus sekä toimielinten 
vastuullisuus.”

Palvelukeskusmallilla uskotaan lisättä-
vän kustannustehokkuutta keskittämällä 
suunnittelu, innovointi, tilaaminen, han-
kinnat – kilpailutus mukaan lukien – ja 
valvonta palvelulaitoksille. Kyse on to-
della vahvasta keskittämisestä: valtion 
rooli rahoittajana ja toiminnan ohjaa-
jana vahvistuu huomattavasti. Alueille 
muodostetaan uusi ja raskas hallinto 
valtuustoineen ja neuvostoineen. Kunta 
jää osallistumisen, demokratian, sivistyk-
sen ja elinvoiman yhteisöksi. Kunnille jää 
myös terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
minen. 

Palvelujen järjestämisestä tulisi la-
kiehdotusten mukaan vastaamaan 
maakunnan palvelulaitos, jota johtaisi 
hallitus. Maakuntalakiluonnoksessa 
(52 §) kirjotetaan, että ”maakunnan pal-
velulaitos olisi julkisoikeudellinen laitos, 
jonka tehtävänä on tuottaa maakunnan 
sille järjestämisvastuunsa perusteella 
osoitetut tehtävät”. Pykälän 2 momen-
tissa hallituksen jäsenille asetettaisiin 
kelpoisuusehtoja: ”Jäsenellä tulee olla 
riittävä talouden ja liiketoiminnan asian-
tuntemus tai kokemusta laitoksen toimi-
alaan kuuluvan tehtävän johtamisesta”. 
Liiketoiminnan periaattein johdettu 
palvelulaitos voisi perustaa yhtiöitä ja 
tytäryhtiöitä.

Yhtiöittämisen tarkoitus on tehdä 
julkisyhteisöstä yritys, jota ohjaavat 
talouden ja tehokkuuden lainalaisuu-
det. Yhtiöitä voidaan toki muodostaa 
monella tavalla ja ne toimivat erilaisten 
periaatteiden pohjalta (Valkama et al. 
2013). Siksi on tärkeä keskustella siitä, 
mitä tällaisesta yhtiöittämisestä seuraa. 
Kansalaisten suora vaikuttaminen aluei-
den sotessa voi muutenkin vähentyä ja 
tätä pohditaan asiakirjoissa: ”Tehtävien 
siirto kunnilta maakunnille voi käytän-
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YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT SAATTAVAT KARTTAA 
KALLIITA ASIAKKAITA JA SUOSIA MAKSAVIA ASIAKKAITA – ERIARVOISUUS 

LISÄÄNTYY.

nössä kaventaa asiakkaiden mahdolli-
suuksia vaikuttaa paikallisella tasolla 
ja johtaa päätöksenteon etääntymiseen 
kuntalaisista. Päätöksenteon etääntymis-
tä vähentää kuitenkin se, että maakunnan 
ylin päätöksentekoelin valittaisiin suo-
rilla vaaleilla.”

Onko sitten realistista ajatella, että 
kansalaiset jaksaisivat osallistua näin 
monenlaiseen toimintaan? Vaikutuskana-
vien määrä kyllä tuplaantuisi, sillä alue-
hallinto on tarkoitus toteuttaa jokseenkin 
samalla kaavalla kuin nykyinen kunnalli-
nen itsehallinto, mutta päätöksiä tekevät 
ihmiset ovat harvempia ja etäämmällä. Ja 
mitä järkeä siinä olisi, että on tällainen 
kahden tason aika lailla päällekkäinen 
järjestelmä? 

Maakuntamalli on raskas. Kun siihen 
liitetään yhtiöitetty julkinen, huolenai-
heet ovat suuret.

 Ongelmia voi syntyä poliittisen oh-
jauksen väistymisestä. Jos yhtiöiden 
hallitukset täyttyvät talouden osaajil-
la, miten käy palvelun sisältöjen? Val-
taavatko business-miehet hallitukset? 
Sote-uudistus henkii paternalismia, 
isäntien valtaa. Toivottavasti emme näe 
samanlaista julkisen rahan siirtoa omille 
sidosryhmille kuin Venäjällä 1990-luvun 
alussa. Ammattilaisten johtamismalli on 
herkkä korruptiolle ja väärinkäytöksille2. 
On ehdottoman tärkeää, että julkisella ra-
halla ei saa tehdä kuin vähäisiä voittoja. 
Ruotsissa jo etsitään keinoja tällaiselle 
sote-palveluista syntyvien ylisuurten 
voittojen rajaamiselle3. 

Toki maakunnan hallintoelimiä sitovat 
lainsäädännön pykälät, joissa palvelujen 
sisällöstä ja niiden laadusta säädetään, ja 
itse palvelutoimintaa ohjaa professionaa-
listen ryhmien etiikka. Silti osakeyhtiö-
mäinen johtamismalli vähentää toimin-
nan avoimuutta, luottamuksellisuutta, 
puolueettomuutta ja yleishyödyllisyyttä. 
Yhtiöitetystä julkisesta saattaa tulla kyl-
mä ja etäinen toimija. Miksi kansalaiset 
tekisivät esimerkiksi vapaaehtoistyötä 

yhtiölle? Yhtiöiden voi olla vaikea syn-
nyttää sellaista sitoutuneisuutta ja yh-
teisvastuuta, johon kunnat ovat pysty-
neet (Taimio 2013). 

Yhtiöittäminen uhkaa lisätä 
korruptiota ja vähentää 

avoimuutta, luotta-
muksellisuutta, puo-

lueettomuutta ja 
yleishyödyllisyyttä.

SEURAAKO PALVELUNTUOTTAJA 
RAHAA?
Palvelut eivät ole vain mitattavia suorit-
teita. Teemme töitä varmistaaksemme 
toimeentulon. Maksamme veroja saa-
daksemme etuuksia ja palveluja. Ilman 
hoivapalveluja naisten työssäkäynti oli-
si vaikeaa. Tasokas päivähoito on inves-
tointi lapsen elämänkaaren mittaiselle 
hyvinvointimatkalle. Jos palveluja hei-
kennetään ja suositaan omaisten tekemää 
hoivatyötä tai perheissä tapahtuvaa pal-
velutyötä, niin ammatilliset kvalifikaatiot 
laskevat, samoin koulutustaso, palkat ja 
naisten työssäkäynti. Lopulta veroker-
tymä kutistuu. Lyhyellä ajalla on helppo 
nostaa tehoja, rationalisoida ja säästää, 
mutta näiden toimien vaikutukset tule-
vat esiin toisinaan vasta vuosikymme-
nien kuluttua, esimerkiksi köyhyytenä 
eläkeiässä.

Julkinen sektori on työllistänyt nai-
sia, luonut integraatiota yhteiskuntaan, 
ja julkisen sektorin työntekijät ovat lo-
jaaleja asiakkaille, eivät vain johdolle. 
Julkinen palveluntuottaja ei voi valita 
asiakkaitaan. Palveluntarpeen arviointi 
on puolueetonta ja perustuu tarpeeseen 
eikä maksukykyyn. Jos julkinen yhtiöi-
tetään, puolueettomuus voi vaarantua. 
Yksityinen yritys pyrkii kustannusten 
alentamiseen ja voittojen kasvattami-
seen. Yritys myös valitsee itse asiakkaan-
sa, paitsi jos kunta ulkoistaa kaiken toi-

minnan yhdelle yritykselle tai työnantaja 
tekee sopimuksen yhden työterveysase-
man kanssa. 

Sote-uudistuksessa korostuu valinnan-
vapaus. Asiakas valitsee ja raha seuraa 
asiakasta. Asiakas on vastuussa palvelui-
den laadusta ja siitä, että huonot tuotta-
jat katoavat markkinoilta. Näin hallitus 
perustelee asiakasvalintamalliaan. On 
esitetty, että ”julkisrahoitteisten sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ja 
tuottajille maksettavat korvaukset ovat 
samoista palveluista valtakunnallisesti 
samat”. Tämä johtaa helposti siihen, että 
paljon apua tarvitsevia asiakkaita ei halu-
ta palvella, paitsi jos heillä on rahaa. Sillä 
palveluntuottajakin seuraa rahaa. Tästä 
asiasta on vaiettu. Hallituksen sotessa 
maksukyky voi muodostua tärkeämmäk-
si palvelun saamisen periaatteeksi kuin 
tarve. 

Pyrkimys kustannus-
säästöihin toimii lyhyellä 

aikavälillä, mutta sen muut 
vaikutukset saattavat tuntua 

vasta vuosikymmenten 
päästä.

”Palvelujen tuottaja ja asiakas voivat 
sopia, että asiakas omalla kustannuk-
sellaan hankkii tuottajalta täydentäviä 
(ylimääräisiä) palveluja. Lisäpalvelut 
voivat olla julkisrahoitteisiin palveluihin 
nähden ylimääräisiä joko laadultaan tai 
määrältään.”

Tämä lause löytyy lakiluonnosten pe-
rusteluista ja Brommelsin ym. (2016) 
raportista, joka koskee valinnanvapaut-
ta. Tällainen käytäntö voi avata eriar-
voistumisen uudenlaisen polun. Osa voi 
ostaa lisäpalvelua, joko enemmän tai 
laadultaan erilaista. Osalle tämä ei ole 
mahdollista. Tällöin yhdenvertaisuus ja 
puolueettomuus eivät enää ohjaa julki-
sesti rahoitettujen palvelujen käyttöä. 
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”PALJON APUA TARVITSEVAT VANHUKSET KUULUVAT SOTE-UUDISTUKSEN 
SUURIIN HÄVIÄJIIN.”

Palvelun tuottaja voi alkaa suosia maksa-
via asiakkaita. Jos palvelun piiriin pääsyä 
rajataan tai asiakasmaksuja korotetaan, 
lisäpalvelusta voi tulla yrityksen tärkein 
tuote. Siksi pitää olla taho, joka palvelee 
asiakkaita puolueettomasti ja tarveläh-
töisesti. On voitava luottaa siihen, että 
muistisairasta ei rahasteta tai siihen, että 
apua saa, vaikka olisi asunnoton alkoho-
listi. Vain julkinen palveluntuottaja voi 
taata yhdenvertaisen kohtelun.

Vahvan ideologinen puhe valinnanva-
paudesta ja yksityisen tuotannon tehok-
kuudesta olisi aika siirtää sivuun. Kilpai-
luttaminen toimii usein muutosvaiheessa 
hyvin: yritykset myyvät palveluja alihin-
taan ja yrittävät aggressiivisesti vallata 
markkinoita. Pidemmällä ajalla hinnat 
voivat nousta. 

Elokuussa uutisoitiin, että Yhdysval-
loissa liittovaltio haluaa päästä eroon 
yksityisistä vankiloista, koska niiden 
taso on heikko eikä kustannussäästöjä 
syntynytkään. Vanhusten asumispalvelu-
jen osalta tiedetään, että Yhdysvalloissa 
voittoa tuottavien hoivayritysten laatu on 
heikompi ja väärinkäytökset yleisempiä 
kuin liittovaltion ja järjestöjen omista-
missa paikoissa (Harrington 2013). 
Eikä aina edes kilpailla laadulla, ei myös-
kään aina ylöspäin vaan myös alaspäin. 
Kilpailun korostaminen voi antaa poli-
tiikassa mahdollisuuden myös palvelujen 
laadun heikentämiseen. 

Pitää muistaa, että kilpailuun perus-
tuvilla ulkoistuksilla ja valinnanvapaus-
malleilla ulkoistetaan julkista valtaa, 
poliittista ohjausta ja kansalaisten vai-
kutusmahdollisuuksia. Julkisen vallan 
käyttöä ei tietenkään voi kokonaan ul-
koistaa, mutta politiikan tekijöille voi 
olla helpotus, jos työntekijät ovat yri-
tyksissä ja yritykset vastaavat palkko-
jen heikennyksistä tai irtisanomisista. 
Nähtäväksi jää, missä määrin maakun-
tien tuotantolaitokset ottavat käyttöön 
nollasopimukset ja vastaavat yritysten 
kilpailuvaltit. 

MILJARDI POIS VANHUSHOIVASTA!
Sote-uudistukseen sisältyvästä 3 mil-
jardin säästötavoitteesta vajaa puolet 
kohdistuu sosiaalipalveluihin ja sosi-
aalipalveluiden osalta lähes miljardi 
vanhusten hoivapalveluihin. Leikkaus 
on massiivinen ja tarkoittaa, että van-
huspalvelut on järjestettävä uudella ta-
valla. Säästöistä osan on tarkoitus tulla 
laitoshoidon muuttamisesta tehostetuksi 
palveluasumiseksi, osan palveluasumisen 
supistamisesta ja osan kotihoidon tehos-
tamisesta sekä omais- ja perhehoidon 
lisäämisestä. Tavoitteena on luoda uu-
denlaisia asumisen ja hoivan ympäristö-
jä, jotka tukevat itsenäistä selviytymistä. 
Mutta mitä tästä kaikesta seuraa?

Vaikka asiakasohjaus ja palvelut jär-
jestettäisiin aikaisempaa tehokkaam-
min, paljon apua tarvitsevat vanhuk-
set kuuluvat sote-uudistuksen suuriin 
häviäjiin. Palvelut vähenevät todella 
paljon, jos nämä säästöt toteutetaan. 
Massiivisia säästöjä ehdotetaan myös 
lastensuojeluun, päihdehuoltoon ja 
vammaispalveluihin. Sosiaalipalveluis-
sa leikkuri kohdistuu lähipalveluihin ja 
etenkin ympärivuorokautiseen hoivaan 
ja laitosmuotoisiin asumispalveluihin. 
Tilalle tarjotaan omais- ja perhehoidon 
lisäämistä. 

Vanhuspalvelut ovat sosiaalipalvelujen 
haurain saareke. Sosiaalinen on pitkälti 
riisuttu näistä palveluista. Kotipalve-
lun tehostaminen on tarkoittanut, ettei 
kuntouttamiselle ole juuri aikaa. Sosi-
aalipalvelut ovat erityisiä, sillä ne ovat 
osa laajempaa voimavarojen verkostoa. 
Esimerkiksi vanhuksen saama kotipal-
velu on usein osa sellaista auttamisen 
arkkitehtuuria, jossa toimivat omaiset, 
seurakunta, vapaaehtoistyö, järjestöt. 
Palvelu syntyy vuorovaikutustilanteessa, 
jossa työntekijä(t) ja palvelun tarvitsija(t) 
kohtaavat. Juuri näihin kohtaamisiin 
tulisi kiinnittää huomio. Kotipalvelussa 
nopeat käynnit tarkoittavat, että työnte-
kijä lämmittää ruoan mikrossa ja laittaa 

sen vanhuksen eteen muttei ehdi seura-
ta syömistä. Seuraavakaan työntekijä ei 
välttämättä ehdi tarkistaa syömisiä. Jos 
ruoka jää toistuvasti syömättä, vanhuk-
sen kunto heikkenee. Käynnit ensiavussa 
tulevat kalliiksi. 

Juuri näihin asioihin sote-uudistuksen 
tulisi ulottua. Keskipisteessä ovat olleet 
terveydenhuollon peruspalveluiden ja 
erikoissairaanhoidon kysymykset ja nii-
den välinen integraatio. Sosiaalipalve-
lut ovat marginaalissa. Niitä tarvitsevat 
eniten muistisairaat, vanhat, vaikeasti 
vammaiset, päihteiden käyttäjät ja las-
tensuojelun pitkäaikaisasiakkaat. Näiden 
ryhmien vaativat palvelut tulisi jättää 
kilpailun ja valinnanvapauden ulkopuo-
lelle ja järjestää ne perinteisinä julkisina 
palveluina. 

Valinnanvapaus sopii eri tavoin erilai-
siin palveluihin. Tiedämme, että kaikki 
eivät halua valita, eikä valinta ole lähes-
kään aina se tärkein asia. Esimerkiksi 
vanhuspalveluissa valinnan tekeminen 
saattaa olla vaikeaa, sillä kyse on usein 
laajoista avuntarpeista, jotka muuttuvat 
nopeasti. Päivittäinen neuvottelumah-
dollisuus on tärkeää – tuottajan valin-
ta kerran vuodessa ei korvaa sitä eikä 
käytännössä ole edes mahdollinen. Ei 
elämän kokoisia palveluja osteta kuin 
autoja.

Vaativia sosiaalipalveluja 
tarvitsevat ryhmät 
tulisi jättää sote-

uudistuksen ulkopuolelle, 
perinteisten julkisten 

palvelujen piiriin.

LOPUKSI
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelura-
kenteen uudistus on ollut pitkä proses-
si. Tämä ei välttämättä ole huono asia, 
sillä kyse on suuresta muutoksesta. Uu-
denlainen sosiaali- ja terveyspalvelujen 
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järjestämisen tapa vaatii paljon aikaa, 
valmistelutyötä ja myös rahaa. Säästöjä 
voi syntyä skaalaeduista, jos niitä ei hu-
kata hallinnoinnin lisäämiseen, sekä siitä, 
ettei jokaisen kunnan ja kuntayhtymän 
tarvitse innovoida yksinään. Ainakin al-
kuvaiheessa kustannuksia tulee lisää. On 
ikävää, jos säästöt jälleen kerran otetaan 
vanhuspalveluista, joissa tarpeiden kasvu 
on suurinta ja johon käytetty rahamäärä 
on vähäinen sosiaali- ja terveysmenojen 
kokonaisuudessa.

Tulevassa sotessa tuottaminen ja ti-
laaminen olisi tarkoitus erottaa hyvin 
tiukasti toisistaan, vaikka esimerkiksi 
Tampereen kaupungin kokemukset ti-
laajan ja tuottajan erottamisesta eivät 
tällaista ratkaisua tue ja mallista ollaan 
luopumassa4. Monien asioiden osalta 
tarvitaan hyvin perusteellista vaikutta-
vuuden arviointia. Mitä tapahtuu esi-
merkiksi hyvinvointi- ja terveyseroille, 
jotka ovat Suomessa häpeällisen suuret 
(Tarkiainen ym. 2012)? Julkisen vallan 
on kyettävä tasaamaan eriarvoisuutta, 
joka syntyy eroista varallisuudessa, ky-
vykkyyksissä ja käytössä olevissa muissa 
resursseissa. Soten myötä palvelujärjes-
telmät monimutkaistuvat, valinnanvapa-
us siirtää vastuuta palvelua tarvitsevalle 
ja digitalisointi edellyttää uudenlaista 
luku- ja kommunikaatiotaitoa myös asi-
akkailta. On tärkeää huolehtia siitä, ettei 
sotea rakenneta aktiivisen keskiluokkai-
sen äänestäjän ja yksityisten yritysten 
ehdoilla. 

Sotea ei tule rakentaa 
aktiivisen keskiluokkaisen 

äänestäjän ehdoilla 
eikä liiketaloudellisilla 

arvoilla.

Istuva hallitus ei halunnut odottaa al-
haalta ylöspäin suuntautuvaa muutosta 
vaan ryhtyi keskusjohtoiseen valmis-

Kirjallisuus

Brommels, M. & Aronkytö, T. & Kanan
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teluun. Sosiaalipalveluille ominainen 
läheisyyden ja hyvinvointivaltiolle tyy-
pillinen kansanvaltaisuuden periaate 
näyttävät olevan väistymässä. Sote-lakien 
luonnoksissa korostuvat palvelujen lii-
ketaloudellisuus, tehokkuus ja kustan-
nussäästöt. Muita arvoja teksteistä on 
vaikeampi tunnistaa. •
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