
Aika päättää sosiaali- ja terveydenhuollon 
kokonaisuudistuksesta 
Sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueita on kehitetty viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana 
yksittäisillä laajennuksilla ja muutoksilla ilman, että olisi pohdittu kokonaisvaikutuksia järjestelmän eri 
osapuolille. Vaikka sosioekonominen oikeudenmukaisuus on ollut uudistusten keskeinen tavoite, ovat 
tuloluokittaiset erot lääkäri- ja hammashoitopalvelujen käytössä edelleen huomattavat, eivätkä ne ole 
juurikaan muuttuneet viimeisten vuosikymmenien aikana 1,2.  

Poliittiset puolueet, terveydenhuollon ammattilaiset ja alan tutkijat ovat yhä enenevässä määrin yhtä 
mieltä siitä, että tarvitaan suurempia rakenteellisia muutoksia terveys- ja sosiaalipalvelujärjestelmään ja 
siirtymistä yksikanavaiseen rahoitusjärjestelmään. Tarvitaan selkeää kansallista linjausta, mikä taho 
vastaa tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta. 

Terveydenhuollon uudistuksesta on keskusteltu vilkkaasti yli 15 vuoden ajan. Ensimmäinen vakava 
avaus uudistuksille oli terveystaloustieteen tutkijoiden vuonna 1995 ideoima UNELMA- malli, jonka 
perusajatuksia sisältyy myös uusimpaan THL:n asiantuntijoiden tekemään ehdotukseen 3.. Ero näiden 
kahden ehdotuksen välillä on se, että alueellisen toimijan väestöpohja uusimmassa ehdotuksessa on 
kymmenen kertaa suurempi (200 000 asukasta) kuin aikaisemmassa ehdotuksessa (20 000 asukasta). 

Koko järjestelmän perusteisiin puuttuvat uudistusehdotukset voidaan jakaa kahteen ryhmään: 1) 
kaavailtuja terveydenhuollon ensisijaisia rahoittajia ja järjestäjiä on yksi valtakunnallinen toimija, 2) on 
useita alueellisia toimijoita. Ensimmäinen vaihtoehto edustaa pakolliseen sairausvakuutukseen ja 
toinen verorahoitukseen perustuvaa mallia. Kansalaisen kannalta tällä luokittelulla ei välttämättä ole 
eroa, sillä kaikissa malleissa rahoitus voi perustua progressiiviseen tuloveroon, tasaveroon 
(suhteelliseen sairausvakuutusmaksuun tai kunnallisveroon), välillisiin veroihin tai näiden yhdistelmiin. 
Myös lähes kaikki uudistuksille esitetyt tavoitteet - kuten valinnan vapauden lisääminen, tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta edistävät taloudelliset kannusteet, perusterveydenhuoltoon priorisoiminen ja 
sosioekonomisten ja alueellisten erojen kaventaminen - voidaan niin haluttaessa sisällyttää kaikkiin 
malleihin. 

Keskeinen kysymys on siis se, kenelle annetaan vastuu julkisten rahojen käytöstä ja toiminnan 
järjestämisestä. Yhden toimijan mallissa se annetaan KELA:lle tai muulle valtakunnalliselle toimijalle, 
jolla voi olla alueellisia konttoreita nykyisen valtion paikallishallinnon tapaan (poliisihallinto, verohallinto 
jne.). Toisessa mallissa vastuu annettaisiin alueelliselle toimijalle, jossa paikallisdemokratia voitaisiin 
toteuttaa kuntien valitsemilla edustajilla. Siten kummassakin mallissa demokratia toimisi vain välillisesti. 
Demokratiavaje voitaisiin jälkimmäisessä mallissa helposti poistaa antamalla väestön valita alueellisen 
toimijan keskeiset päätöksentekijät kunnallisvaalien yhteydessä. 
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