
Pääkirjoitus:Integraatio tarjoaa 
mahdollisuuden, mutta ei takaa sote-
säästöjä 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella tavoitellaan 3 miljardin euron säästöjä 
järjestelmän merkittävän tehostamisen avulla. Tähän pyritään kokonaisvaltaisen 
toimintojen ja toimialojen integraatiolla. Käsityskyky siitä, millaisella toiminnan 
integraatiolla säästöjä voidaan saavuttaa, ei kuitenkaan ole täydellinen. Ajatuksen 
sumentuminen saattaa olla seurausta integraatio-sanan käyttämisestä kuvaamaan montaa 
asiaa yhtä aikaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota voidaan  tehdä 
järjestämisen, tuottamisen sekä tilaamisen kokonaisuuksissa, joilla jokaisella on erilaiset 
edellytykset ja vaikutukset.   

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen on täysin eri asia kuin erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon. Edellisessä integraatiolla saavutettavat edut voivat olla 
huomattavasti vaikeammin tavoitettavissa kuin jälkimmäisessä, jossa potilaiden hoitopolun 
kokonaisvaltainen käsittely itsehallintoalueella saattaa merkittävästi tehostaa toimintaa. 
Tuottamisen integraatio voi olla tietyissä tilanteissa jopa mahdotonta toteuttaa, kun taas 
tilaamisen, eli rahoittamisen integraation implementointi voi olla jo helpompaa. 

Rekisteriaineistot ovat integraation saavutuksien peili 

Edellisessä lakiesityksessä oli merkittävä määrä suoria ja epäsuoria raportointivelvoitteita. 
Tavoiteltaessa järjestelmän jämäkkää ohjattavuutta integraation keinoin olisi suoranainen 
ihme, mikäli valmisteilla oleva lakiluonnos poikkeaisi tässä suhteessa edeltäjästään. Lain 
valmistelussa on tosin unohdettu varmistaa olemassa olevan aineiston tarkkuuden ja 
tietoteknisten ratkaisujen olevan vaaditulla tasolla, mikä on perusedellytys sille että 
järjestelmän ajantasaista suoriutumista voidaan seurata ja arvioida luotettavasti.  

Nykyisellään kansalliset tietovarannot antavat valitettavan heikot edellytykset seurata 
potilaan tai  asiakkaan kulkemista järjestelmän eri portaissa, joka kuitenkin on 
avainasemassa resurssien tehokasta käyttöä tavoiteltaessa. Kattavat rekisteritiedot 
puuttuvat sosiaalipalveluista ja terveydenhuollossakin erityisesti työterveyshuollon 
palveluista. Jotta voisimme arvioida palvelujärjestelmälle asetettujen 
oikeudenmukaisuustavoitteiden toteutumista, tulisi rekistereihin lisäksi pystyä liittämään 
tiedot sosioekonomisesta asemasta.        



Ilman kannustimia integraatio jää hallinnolliseksi 
järjestelyksi  

Integraation toteuttaminen vaatii seurantaedellytyksiltä paljon. Yhtenäiset, koko hoitopolun 
käsittävät tuotteistukset kuitenkin uupuvat niin ikään. Toisaalta niillä ei tee mitään, mikäli 
tiedot jätetään kirjaamatta tai kirjaamisen tarkkuus on huolimatonta. Kirjaamiselle on oltava 
syy, kannustin, muuten integraatiosta saatavat hyödyt jäävät havaitsematta eikä 
integraation vaikutuksia ole mahdollista arvioida.   
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Lisää tietoa: 
Tiedote: Sote-uudistuksen tueksi tarvitaan luotettavat tilasto- ja rekisteriaineistot  
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