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Sosiaali- ja terveydenhuollon 
(sote) uudistukseen sisälly-
tettävä valinnanvapaus on 
vahvasti politisoitunut ter-
mi. Suurin osa kannattaa va-

linnanvapautta arvona, mutta käytännön 
toteutuksesta ollaan usein erimielisiä. 
Yhtäältä valinnanvapauden toimeenpa-
noon liitetään mielikuva palvelujärjes-
telmän markkinoistumisesta ja yksityi-
sen palvelutuotannon korostamisesta. 
Toisaalta valinnanvapauden uskotaan 
parantavan järjestelmän asiakaskeskei-
syyttä ja asiakkaiden osallistumismah-
dollisuuksia. 

Oman lisänsä suomalaiseen keskuste-
luun on viime aikoina tuonut pienyrittäji-
en asema. Suomalaiset palvelumarkkinat 
ovat paikoin melko keskittyneitä. Tämä 
on herättänyt kysymyksiä siitä, syntyy-
kö palveluiden käyttäjille todellisia va-

linnanmahdollisuuksia tilanteessa, jossa 
tuottajia on vain muutama. 

Edelleen keskustelua on käyty sii-
tä, miten pienten toimijoiden käy, kun 
soppaan lisätään yksi sote-uudistuksen 
alkuperäisistä ja keskeisistä tavoitteis-
ta, palveluiden ja hoidon integraatio. 
Asiakkaille/potilaille tulisi olla mahdol-
lista siirtyä joustavasti perus- ja erikois-
sairaanhoidon sekä erilaisten palvelujen 
välillä, ja yhteistyön eri palveluiden vä-
lillä tulisi toimia. Hoidon integraatio ja 
valinnanvapaus ovat liittyneet yhteen 
muun muassa siinä, mitä palveluita va-
linnan kohteena olevan sote-palveluiden 
tuottajan on tarjottava asiakkailleen. 

Palveluiden integraation ja valinnan-
vapauden yhteensovittamisesta on hyvin 
vähän tutkimusta. Valinnanvapauden 
oletetaan usein vaikuttavan kielteisesti 
palveluiden integraatioon (Ahgren ja 

Axelsson 2011), mutta toisenlaisiakin 
arvioita on esitetty (Ham 2012).

Ovatko valinnanvapaus 
ja sote-palveluiden 

integraatio ristiriidassa 
toistensa kanssa?

Valinnanvapaus on useimmissa Euroo-
pan maissa ennemmin sääntö kuin poik-
keus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
suuressa osassa maita asiakkaat saavat 
valita perusterveydenhuollon palvelui-
ta tuottavan yleislääkärinsä. Kuitenkin 
vain harvassa maassa valinnanvapaus 
on kulkenut vahvasti rinnakkain markki-
nauudistusten kanssa. Ruotsi ja Englan-
ti nostetaan usein esimerkeiksi maista, 
joissa valinnanvapaus on sisältänyt myös 

Valinnanvapaus ja sote-uudistus
– mitä aikaisemmasta tutkimuksesta voidaan oppia?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat valinnanvapauden laajentaminen ja 
asiakkaan palveluiden integraatio. Asiakkaat ovat jo vuoden 2014 alusta voineet valita terveysaseman 
yli kuntarajojenkin. Mikä muuttuu, mikäli sote-uudistus toteutuu ja mitä aiemmasta tutkimuksesta 
voidaan oppia? Tässä artikkelissa pohdimme muun muassa näitä kysymyksiä hyödyntämällä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Tampereen yliopiston Valint-hankkeen tuloksia. Hankkeessa tutkittiin, 
miten perusterveydenhuollon näkökulmasta on mahdollista yhdistää asiakkaan valinnanvapaus ja 

asiakkaan kannalta mielekkäät, integroidut palvelut.
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LIINA-KAISA TYNKKYNEN ja 
TIMO SINERVO korostavat, että 
valinnanvapaus ja integraatio on 
vaikea yhdistää.
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ajatuksen yksityisten palveluntuottajien 
aseman parantamisesta ja markkinoiden 
edistämisestä. 

Kokemukset valinnanvapauden toteu-
tuksesta ovat kuitenkin jossakin määrin 
ristiriitaisia (Isaksson et al. 2016, 
Winblad et al. 2012). Järjestelmät ovat 
monelta osin myös hyvin erilaisia, ja va-
linnanvapauden sovelluksissa on esimer-
kiksi Ruotsissa isoja maakäräjäalueiden 
välisiä eroja. 

Suomen palvelujärjestelmän vertai-
lua muihin maihin hankaloittaa vahva 
työterveyshuolto, joka tuottaa suurelle 
osalle työikäistä väestöä perustervey-
denhuollon tasoisia avosairaanhoidon 
palveluita. Niinpä suuri osa työikäisestä 
väestöstä ei käytä kunnallisia terveys-
keskuksia tai käyttää niitä vain vähän. 
Toiseksi suomalainen terveyskeskus 
poikkeaa muista maista verrattain laajan 
palveluvalikoiman vuoksi. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) ja Tampereen yliopiston yhteises-
sä Valint-hankkeessa (Perusterveyden-
huollon asiakaslähtöiset toimintamallit 
– valinnanvapautta ja integraatiota) tut-
kittiin, miten perusterveydenhuollon 
näkökulmasta on mahdollista yhdistää 
asiakkaan valinnanvapaus ja asiakkaan 
kannalta mielekkäät, integroidut palve-
lut. Hankkeessa olivat mukana neljä suu-
rehkoa kaupunkia ja niissä toimivat yksi-
tyiset palveluntuottajat. Siinä toteutettiin 
laaja haastattelukierros, asiakaskysely 
sekä kysely terveysasemaa vaihtaneille 
asiakkaille. Lisäksi laadittiin kirjalli-
suuskatsaus kansainvälisistä ja erityisesti 
pohjoismaisista tutkimuksista, joissa oli 
käsitelty valinnanvapautta ja palvelui-
den integraatiota. Aineistojen tarkempi 
kuvaus löytyy hankkeen loppuraportista 
(Sinervo ym. 2016). 

Tässä artikkelissa kerromme Valint-
hankkeen päätuloksista. Hanke tarkas-
teli vuoden 2014 jälkeistä tilannetta, 
jossa Terveydenhuoltolaissa säädetty 
hoitopaikan valinta oli laajentunut niin, 

että asiakkaiden oli mahdollista valita 
terveysasemansa kerran vuodessa oman 
asuinkuntansa tai halutessaan myös toi-
sen kunnan alueelta. Tämänhetkisen va-
linnanvapauslakiluonnoksen mukainen 
malli muuttaisi palvelujärjestelmäämme 
ja asiakkaiden asemaa olennaisesti, mut-
ta ainakin osaa tutkimuksen tuloksista 
voidaan hyödyntää myös tulevaa tilan-
netta arvioitaessa. 

TERVEYSASEMIEN ASIAKKAAT ARVOS
TAVAT VALINNANVAPAUTTA – KAIKILLA 
EI KUITENKAAN OLE SAMANLAISIA 
MAHDOLLISUUKSIA VALITA
Valint-hankkeen kysely terveysasemien 
asiakkaille osoitti, että he pitävät valin-
nanvapautta tärkeänä ja haluavat valita 
niin hoitopaikkansa kuin hoitavan am-
mattilaisenkin. Toisaalta kun asiaa ky-
syttiin koko väestöltä (Aalto ym. 2016), 
tulos muodostui hiukan erilaiseksi: kun 
vastaajan piti valita kolme tärkeintä ter-
veydenhuollon kehittämisen kohdetta, 
valinnanvapaus ei ollut tärkeimpien 
joukossa. Olennaisempaa oli, että pal-
velut ovat sujuvia, peruspalveluita vah-
vistetaan ja palveluiden saatavuus on 
tasa-arvoista.

Valinnanvapautta on käytetty tähän 
asti varsin vähän. Väestöstä vain 2–4 
prosenttia on vaihtanut terveysasemaa, 
mutta asiakkaista noin 8 prosenttia (asia-
kaskyselyyn vastanneista, viikon aikana 
terveysasemalla käyneistä). Tällä het-
kellä terveysasemaa on voinut vaihtaa 
kunnallisten, sekä kuntien ulkoistamien, 
yksityisten terveysasemien välillä, joita 
vuonna 2016 oli koko Suomessa 47 (Par-
hiala ym. 2016). Ulkoistetuille terveys-
asemille vaihdettiin tutkimuskunnissa 
hieman useammin, joskin kaksi näistä 
sijoittui kaupunkien keskustoihin. 

Koko väestölle suunnatussa 
kyselyssä valinnanvapauden 
edelle menivät palveluiden 
sujuvuus, vahvistaminen ja 

saatavuus.

Suomalaiset terveyskeskusasiakkaat 
poikkeavat olennaisesti esimerkiksi 
Ruotsista ja Englannista, joissa työikäi-
nen väestö käyttää pääosin julkisia pal-
veluita. Suomen suuremmissa kaupun-
geissa vain noin puolet väestöstä käyttää 

Vaihtajat Asiakkaat 
keskimäärin

Kuinka usein asioitte terveysasemalla? % %
0-3 kertaa vuodessa 64 66
4-6 kertaa vuodessa 25 24
yli 6 kertaa vuodessa 11 10

Vaihtajia asiakkaista 8
Pitkäaikaissairaus 70 62
Useiden palveluiden käyttäjiä 25-48*

*Muut sosiaalipalvelut, sairaala, terveyskeskuksen sisäiset palvelut.

Taulukko 1. Keitä ovat terveysaseman asiakkaat ja terveysaseman vaihtajat 
(asiakaskysely ja kysely terveysaseman vaihtajille).

UUSI TERVEYDENHUOLTOLAKI SALLII JO TERVEYSASEMAN VALINNAN, 
JOTA SIIS VOITIIN TUTKIA.
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terveyskeskusten palveluita. Terveysase-
man asiakaskyselyyn vastanneista 62 pro-
sentilla oli jokin pitkäaikaissairaus ja 35 
prosenttia oli käynyt vastaanotolla tämän 
vuoksi. Tutkimuksemme osoitti, että ter-
veysasemien vaihtajat olivatkin terveys-
asemien palveluiden käyttäjiä, eivät siis 
työterveyshuollon asiakkaita, jotka vain 
varmuudeksi vaihtavat terveysasemaa. 
Vaihtajat olivat myös keskimääräistä 
terveysaseman asiakasta hieman huo-
nokuntoisempia. 

Asiakaskyselyssä ja terveysasemaa 
vaihtaneiden kyselyssä tiedusteltiin 
terveysaseman valinnan perusteita. 
Terveysasemaa vaihtaneiden keskeisin 
terveysaseman valintaperuste oli sijain-
ti, mutta hoidon laatu sekä lääkäri- ja 
hoitaja-aikojen saatavuus olivat likimain 
yhtä tärkeitä (kuvio 1). Tieto valintojen 
tueksi koettiin puutteellisena. Asiakkaat 
saivatkin merkittävän osan tarvitsemas-
taan tiedosta median kautta. 

Asiakkaat olivat keskimäärin varsin 
iäkkäitä. Mikäli asiakkaan liikkuminen 
on hankalaa, ei hän kovin helposti vaihda 
lähintä terveysasemaa kauempana sijait-
sevaan toimipisteeseen. Kyselyssämme 
erityisesti ikäihmiset kokivatkin, ettei 
heillä tosiasiallisesti ole mahdollisuutta 
vaihtaa terveysasemaa. Yksi tähän vai-
kuttava tekijä voi myös olla se, että lähes 
kaikki valintojen tueksi tarjottu tieto on 
tällä hetkellä verkossa. Kaikilla ei ole lait-
teita, joilla verkossa olevaa tietoa voisi 
katsoa. Terveysasemien vaihtamista voi 
hankaloittaa lisäksi se, että niiden pal-
veluvalikoimat vaihtelevat niin kuntien 
sisällä kuin niiden välilläkin.

TERVEYSKESKUKSET OVAT KESKELLÄ 
MUUTOSTA
Suomalainen terveyskeskus on palve-
lutarjonnaltaan tietynlainen poikkeus 
verrattuna useimpiin muihin maihin. 
Voidaan jopa sanoa, että hoidon integraa-
tio – ainakin organisaatiotasolla – on jo 
pitkälti olemassa. Vaikka osalla terveys-

1 2 3 4 5

Esteetön liikkuminen
Hyvät parkkipaikat

Ystävien tyytyväisyys terveysasemaan
Toimitilojen viihtyvyys

Tietty lääkäri tai hoitaja
Terveysaseman yleinen maine

Hyvät kulkuyhteydet
Hoitaja-aikojen saatavuus

Lääkäriaikojen saatavuus
Hyvä hoidon laatu

Sijainti

Asteikko: 5 = samaa mieltä, 3 = siltä väliltä, 1 = eri mieltä

Kuvio 1. Terveysasemaa vaihtaneilla syy vaihtoon liittyi usein terveysaseman sijaintiin 
(kysely terveysasemaa vaihtaneille).

Paljon palveluita käyttävät 
ja pitkäaikaissairaat, joilla 
sairaus ei hallinnassa 

• Palveluiden koordinointi
• Vastuuhoitaja
• Asiakkaan ympärille 

moniammatillinen tiimi
• Hoito suunnitelmallistaAsiakkaat, joilla 

satunnainen palvelun 
tarve tai pitkäaikais-
sairaus, joka hallinnassa

• Tehokas 
puhelinpalvelu

Tehokas akuutti-
vastaanotto,
sähköiset palvelut

• Ryhmätoiminta

Pitkäaikaissairaat, joilla 
mahdollisesti lisä-
palveluiden tarve

Kuvio 2. Asiakasryhmät (asiakkaiden osuudet viitteellisiä).

”TERVEYSASEMILLA, JOILLA ON LAAJA JOUKKO AMMATTILAISIA, 
VOIDAAN ASIAKKAALLE MUODOSTAA HOITOTIIMI JA OPTIMOIDA 

PALVELUPROSESSIA.”
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asemista tarjolla on vain lääkäreiden ja 
hoitajien palveluja, ainakin osalla terve-
ysasemista on jo nyt varsin laaja palve-
luvalikoima. Joillakin terveysasemilla 
työskentelee myös psykiatrisia sairaan-
hoitajia, fysioterapeutteja, jalkahoitajia, 
ravitsemusterapeutteja sekä sosiaalityön-
tekijöitä, osin myös eri alojen erikoislää-
käreitä. 

Viimeaikainen kehityssuunta useissa 
kunnissa on ollut sijoittaa terveysasemi-
en kanssa samoihin tiloihin enenevässä 
määrin sosiaali- ja vanhuspalveluita 
(terveys- ja hyvinvointiasemat, sote-kes-
kukset). Järjestelyllä on pyritty siihen, 
että paljon palveluita käyttävien pitkä-
aikaissairaiden palvelut on mahdollista 
tarjota samasta paikasta. Näin hoitoa on 
helpompi koordinoida ja palveluproses-
seja parantaa. Toisaalta, asiakkaat, jotka 
tarvitsevat vain satunnaisesti lääkärin 
tai hoitajan palveluita, voivat saada pal-
velunsa kapeamman palvelutarjonnan 
terveysasemilta. 

Joissakin kunnissa asiakkaat on jaettu 
näille laajan palvelutarjonnan terveys- 
tai hyvinvointiasemille segmentoinnin 
avulla: pitkäaikaissairaat ja paljon pal-
veluita käyttävät laajan palvelutarjon-
nan terveysasemille ja satunnaiskäyttä-
jät lähinnä lääkäreistä ja sairaanhoitajista 
koostuville asemille. Segmentoinnin aja-
tus on, että pitkäaikaissairaat ja paljon 
palveluita käyttävät kuluttavat suurim-
man osan terveysasemien kustannuk-
sista, minkä vuoksi heidän hoitoonsa 
on panostettava. Terveysasemilla, joilla 
on laaja joukko ammattilaisia, voidaan 
asiakkaalle muodostaa hoitotiimi ja op-
timoida palveluprosessia niin asiakkaan 
kuin palveluntuottajankin näkökulmas-
ta. Hankkeessamme kahdessa kunnassa 
käytettiin tämän kaltaista segmentointia. 
Kahdessa muussa kunnassa asiakkaiden 
palvelut pyrittiin eriyttämään terveys-
asemien sisällä. 

Terveysasemien toiminta on nopeassa 
muutoksessa. Niissä on muutettu sisäi-

sesti lääkärien ja hoitajien välistä työn-
jakoa ja hoitajien rooli on korostunut 
viime vuosina. Akuuttivastaanotolla on 
tyypillistä, että hoitaja ottaa asiakkaan 
ensin vastaan ja lääkärin vastaanotolle 
päätyy vain osa asiakkaista.  Tarvittaessa 
lääkäri käy hoitajan vastaanotolla kon-
sultoimassa. Pitkäaikaissairaiden osalta 
hoitaja koordinoi palveluita ja ottaa tar-
vittaessa yhteyttä lääkäriin. Vaikka hoi-
tajan rooli perusterveydenhuollon pal-
veluissa on vahvistunut, julkisuudessa 
puhutaan kuitenkin usein vain lääkärin 
vastaanotosta.

Asiakas saattaa haluta kaikki 
palvelut samasta paikasta 

tai valita jonkun palvelun eri 
paikasta.

Valint-hankkeessa mukana olleet ter-
veysasemat poikkesivat toisistaan siinä 
määrin, että asiakkaan valinnanvapauden 
kannalta sillä on merkitystä. Se, että ter-
veysasemien palvelutarjonta vaihtelee, 
voi olla ongelma, koska samaa palvelu-
tarjontaa ei useinkaan ole lähellä tarjol-
la. Terveysaseman vaihtaminen saattaisi 
tarkoittaa joko pidempää matkaa ter-
veysasemalle tai asiakkaan joutumista 
hakemaan tarvitsemansa muut palvelut 
eri paikoista. Toisille asiakkaille tämä 
voi olla myönteistä, mikäli he haluavat 
valita esimerkiksi fysioterapeutin, toiset 
taas kokevat sujuvaksi sen, että samasta 
paikasta saa kaikki palvelut. 

EVÄITÄ SOTEUUDISTUKSEN 
SUUNNITTELUUN 
Valinnanvapauslakiluonnoksen mukaan 
ihminen valitsisi itselleen ”suoran valin-
nan palveluiden” tuottajan yhtiömuotois-
ten palveluntuottajien joukosta. Näitä 
voisivat omistaa maakunnat, yritykset 
ja järjestöt. Tuottajat voisivat sijoittaa 
toimipisteen haluamaansa paikkaan. 

Maakunnan vastuulla olisi huolehtia, 
että palveluita olisi saatavilla myös siellä, 
minne yritysten ja järjestöjen omistamat 
yhtiöt eivät sijoita toimintaansa. 

”Suoran valinnan palvelut” tarkoittavat 
käytännössä sote-keskusta, jonka ero ny-
kyiseen (laajan palveluntarjonnan) terve-
ysasemaan on lähinnä sosiaaliohjauksen 
tuominen samaan paikkaan. Sen sijaan 
lääkärin ja sairaanhoitajan muodostamia 
terveysasemia ei ilmeisesti voisi olla ole-
massa. Joiltakin muilta osin sote-keskuk-
sen palvelutarjonta olisi alkuvaiheessa 
nykyisiä terveyskeskuksia kapeampi. 
Myöhemmässä vaiheessa sote-keskuksen 
tarjoamat palvelut laajenisivat. ”Suoran 
valinnan palveluiden” sote-keskus voi-
si myös hankkia osan palveluista (esim. 
fysioterapia) muilta palveluntuottajilta 
myöntämällä asiakkaalle maksusetelin. 

Ne palvelut, jotka eivät olisi valinnan-
vapauden piirissä, jäisivät maakunnan 
liikelaitokselle. Myöhemmin sote-keskus 
laajenisi edelleen. Erityistason palveluis-
sa käytössä olisi maakunnan tuottamien 
palveluiden lisäksi asiakasseteli, jonka 
avulla asiakas voisi hankkia palveluita, 
joihin maakunta on asiakasseteliä päät-
tänyt hyödyntää.

Se, mitä palveluita terveysasemalla 
tai sote-keskuksessa tulisi olla, on ollut 
yksi keskeisiä kysymyksiä valinnanvapa-
uslainsäädännön valmistelussa. Yhtäältä 
kyse on siitä, perustetaanko järjestelmä 
maksimaalisen valinnanvapauden vai 
mahdollisimman pitkälle viedyn integ-
raation pohjalle. Monien palveluiden 
yhteensovittamisesta hyötyvien asiakkai-
den kannalta malli, jossa terveysasemalle 
tai sote-keskukseen on koottu paljon eri 
palveluita, voi olla varsin hyödyllinen. 
Asiakkaalle voidaan koota hoitotiimi ja 
hoitoprosessi voidaan suunnitella niin, 
että asiakas välttää turhia käyntejä ja 
odotusaikoja, mikä on tehokkaampaa 
myös palveluntuottajan kannalta. 

Valinnanvapauden kannalta tämä on 
kuitenkin ongelmallista. Laajan palvelu-

LAAJAN PALVELUTARJONNAN SOTEKESKUKSET MERKITSEVÄT 
VÄHÄISEMPIÄ MAHDOLLISUUKSIA VALINNANVAPAUDELLE JA 

PIENYRITYKSILLE.
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tarjonnan sote-keskuksia ei voi olla kovin 
montaa, ja asiakkaan valinnanvapaudesta 
tulee hyvin rajoitettua, kuten hankkees-
samme kävi ilmi kahdella paikkakunnal-
la. Samoin ongelmallista on, että pienten 
yritysten mahdollisuudet tarjota palve-
luita kapenevat. 

Jos tulkitsemme lakiluonnosta ja 
siitä käytyä keskustelua oikein, niin 
ainakin uudistuksen alkuvaiheessa eri-
tyisen paljon palveluita käyttävät hoi-
dettaisiin maakunnan liikelaitoksessa. 
Tämä tarkoittaisi näiden asiakkaiden 
valinnanmahdollisuuksien kaventumista, 
mutta toisaalta heidän palveluidensa 
integrointi olisi mahdollista niin sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden kuin perus- ja 
erikoistason palveluidenkin suuntaan. 

On kuitenkin epäselvää, voisiko maa-
kunnan liikelaitos hoitaa paljon palvelui-
ta käyttäville asiakkaille sellaiset palve-
lut, joita yritysmuotoiset sote-keskukset 
tuottavat. Mikäli ei voi, asiakkaan pal-
veluketju ja hoidon integraatio olisikin 
erittäin hankalaa. Esitys herättää myös 
kysymyksen, miten ”paljon palveluita 
käyttävät” määritellään. Asiakkaiden ja-
ottelu niihin, jotka saavat valita ja jotka 
ohjataan suoraan maakunnan liikelaitok-
seen, voi myös ohjata sote-keskuksia ns. 
kerman kuorintaan eli siirtämään näitä 
kalliita asiakkaita liikelaitokseen. 

Tullaanko kalliit, paljon 
palveluita käyttävät asiakkaat 

hoitamaan maakunnan 
liikelaitoksessa?

Nykytilanteessa asiakkaat vaihtavat ter-
veysasemaa miltei aina omaa kotiaan lä-
hinnä olevalta kauempana sijaitsevalle. 
Tulevaisuudessa tilanne voi olla erilai-
nen, kun uudistuksen oletetaan lisäävän 
palveluntarjontaa ainakin suuremmissa 
kaupungeissa. Palveluntuottajat eli yk-
sityiset, maakuntien ja järjestöjen yhtiöt 

voisivat harkintansa mukaan sijoittua 
mihin tahansa, kun tähän asti kunta on 
päättänyt palveluverkosta, terveysasemi-
en sijoittumisesta ja palveluiden sisällös-
tä. Tämän on pelätty johtavan siihen, että 
palvelut keskittyisivät vain kaupunkien 
keskustoihin tai keskustaajamiin. 

Asiaan voidaan kuitenkin vaikuttaa 
ainakin kahdella keinolla. Ensinnäkin 
maakuntien palveluntuottajille makset-
tavissa korvauksissa voidaan ottaa yh-
deksi kriteeriksi palveluiden sijainti tai 
sosioekonomiset riskitekijät (Anell et 
al. 2016). Toiseksi lakiluonnoksen mu-
kaan ne asiakkaat, jotka eivät tee aktiivis-
ta valintaa, listataan kotiaan lähimmälle 
palveluntuottajalle, mikä voi vaikuttaa 
palveluntuottajien käyttäytymiseen.

Työterveyshuollon tarjoamat melko 
laajat perusterveydenhuollon tasoiset 
palvelut vinouttavat suomalaisen ter-
veyskeskuksen asiakasrakennetta. Tutki-
muksemme kertoo myös, että valinnanva-
pautta ovat hyödyntäneet ennen kaikkea 
asiakkaat, jotka käyttävät palveluja. Tällä 
on yhtäältä vaikutus niihin korvauksiin, 
joita terveysasema saa hoidetuista asi-
akkaista ja toisaalta edellä kuvattuun 
kysymykseen palveluvalikoimasta, jota 
terveysasemalla tai sote-keskuksessa 
tarvitaan. Koska asiakaskunnassa ja 
kustannuksissa painottuvat pitkäaikais-
sairaat ja paljon palveluita käyttävät, on 
tämä otettava huomioon myös palvelu-
valikoimassa. 

Korvauksilla palvelun-
tuottajille voitaisiin 

ohjata sote-keskusten 
sijoittumista keskustojen 

ulkopuolelle.

Korvaukset palveluntuottajille perus-
tuvat jo nyt useimmissa tapauksissa vä-
estöpohjaiseen hinnoitteluun, ja myös 
valinnanvapauslakiluonnoksessa tämä 

on otettu perusperiaatteeksi korvauksia 
määritettäessä. Tämä huomioiden vaih-
tajien profiili voi muodostua ongelmak-
si. Asiakkaiden vastaanottaminen ei ole 
tuottajalle kannattavaa, jos asiakkaasta 
saatu korvaus tuottaa tuottajalle tappio-
ta. Tutkimuksessammekin kahdessa kun-
nassa korvaustasoa jouduttiin nostamaan 
noin kaksinkertaiseksi, jotta vaihtajien 
vastaanottaminen oli kannattavaa. 

Tulevassa järjestelmässä toimivan 
korvausmallin rakentaminen voi olla 
nykyistäkin hankalampaa. Tällä hetkellä 
ulkoistetuille terveysasemille on 
osoitettu vastuuväestö. Siten väestössä 
on sekä paljon että vähän palveluita käyt-
täviä. Se, että terveysaseman vaihtajat 
ovat usein kustannuksiltaan kalliita, ei 
kuitenkaan ole ylipääsemätön ongelma 
silloin, kun vaihtajia on varsin vähän. 

Jatkossa jos sote-keskuksen voi pe-
rustaa mihin vain ja sen väestöpohja 
muodostuisi luultavasti pääosin asiakkai-
den oman valinnan perusteella, ongelma 
on suurempi. Lakiluonnoksen mukaan 
ne, jotka eivät itse listaudu minnekään, 
listautuisivat heille lähimpään sote-
keskukseen. On siis enemmän mahdolli-
suuksia, että terveysasemille tulisi hyvin-
kin eri määrä paljon tai vähän palveluita 
käyttäviä. 

Samoin on hankala ennustaa, miten 
työterveyshuollon asiakkaat käyttäy-
tyisivät: kohdistuisiko heille markki-
nointikampanjoita ja listautuisivatko 
he aktiivisesti minnekään? Työterveys-
huoltoasiakkaat olisivat terveysasemille 
varsin hyviä asiakkaita. Yhtenä vaihto-
ehtona onkin harkittu väestöpohjaisen 
korvauksen lisäksi suoriteperusteista 
korvausta.

Tutkimusnäyttö siitä, minkälaisia vai-
kutuksia palveluntuottajien välinen kil-
pailu saa aikaan, on hyvin ristiriitaista ja 
vaihtelee kontekstista toiseen. Tämänkal-
taisia tuloksia on saatu systemaattisissa 
katsauksissa niin erikoissairaanhoidon 
(Herrera et al. 2014; Eggleston et 

VÄESTÖPOHJAISTEN KORVAUSTEN JÄRJESTELMÄSSÄ SOTEPALVELUITA 
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al. 2008) kuin vanhojen ihmisten asu-
mispalveluiden osalta (Comondore et 
al. 2009). Korvausperusteet näyttelevät 
isoa roolia siinä, millaisia tuloksia valin-
nanvapausuudistuksella saadaan aikaan. 
Samoin on harkittava, miten luodaan 
kannusteita palveluiden integraatioon 
myös yli organisaatiorajojen ilman, että 
syntyy kannusteita siirrellä vastuuta 
asiak kaasta organisaatioiden välillä.

LOPUKSI
Sote-uudistusta suunniteltaessa ja toi-
meenpantaessa on huomattava, että va-
linnanvapauden laajentaminen tai pal-
veluiden kokoaminen samaan paikkaan 
ei yksin riitä. Eri organisaatioiden ja 
ammattilaisten toimintamallit on muu-
tettava sellaisiksi, että ne aidosti tukevat 
asiakaslähtöistä palveluiden tuotantoa. 
Vaikka julkisuudessa puhutaan lääkäriin 
pääsystä, on muistettava, että se on vain 
osa palveluita. Terveysasema tai sote-
keskus on paljon muutakin. 

Asiakastyytyväisyysmittarit 
eivät välttämättä kerro, onko 
hoito ollut lääketieteellisesti 

hyvää.

Kun määritellään vapaan valinnan pal-
veluita, on otettava huomioon, että pal-
velut kehittyvät nopeasti ja digitaaliset 
palvelut tulevat muuttamaan palveluita 
merkittävästi. Kehitykselle on siis jätet-
tävä tilaa. Samoin on otettava huomioon 
erilaiset alueet. Hankkeessamme muka-
na olevat kaupungit olivat kaikki suu-
rehkoja, mutta tästä huolimatta hoidon 
integraatio ja valinnanvapaus olivat vai-
keasti yhteen sovitettavissa. Harvemmin 
asutuilla alueilla tämä voi olla vieläkin 
hankalampaa. 

Jos sosiaali- ja terveydenhuollon asi-
akkaiden halutaan valitsevan palveluita 
laadun perusteella, on oltava tarjolla ver-
tailutietoa palveluiden sisällöistä, saata-

vuudesta sekä palveluiden laadusta. Nyt 
näitä tietoja ei ole kattavasti saatavilla. 
Kunnat julkaisevat vaihtelevasti tietoja 
hoitojonoista ja asiakastyytyväisyydestä 
(esim. happy or not -laitteet terveysase-
mien ovilla). Kun on kyse sosiaali- ja ter-
veyspalveluista, asiakastyytyväisyys on 

kuitenkin varsin puutteellinen laadun 
mittari. Asiakastyytyväisyys ei ole sama 
asia kuin hyvä hoito. Vaikuttavuutta sen 
sijaan on vasta alettu mitata joillakin 
terveysasemilla. Tässä on vielä paljon 
kehitettävää ennen kuin sote-juna on 
saapunut pääteasemalleen. •

ONNISTUUKO PALVELUJEN INTEGRAATIO NIIN, ETTEI VASTUUTA 
ASIAKKAASTA SIIRRETÄ ORGANISAATIOLTA TOISELLE?




