
Sote-uudistus – vaiheittaisuus olisi 
isoa pamausta parempi 
Sote-ehdotuksen ongelmat liittyvät erityisesti tapaan, jolla avataan markkinat yksityiselle 
palvelutuotannolle, palvelujärjestelmän säilyminen monikanavaisena sekä uudistuksen 
aikataulu. Seuraavassa syitä, miksi uudistuksella ei ehkä saavuteta sen alkuperäisiä 
tavoitteita, palvelujen parempaa integraatiota ja eriarvoisuuden vähenemistä. 

1.  Alueellista palvelurakennetta on hankala ohjata järjestelmän 
kompleksisuuden takia  
 
Ehdotus vahvistaa keskushallinnon ohjausvaltaa, mutta ohjaus 
näyttää muodostuvan monipolviseksi ja vaikeasti hallittavaksi. 
Maakuntien mahdollisuudet ohjata alueellista palvelurakennetta 
jäävät heikoiksi ja alihankintaketjujen ohjausta on jopa vaikea 
hahmottaa. Maakunnilla tulee todennäköisesti olemaan vaikeuksia 
luoda alueellisesti kattavia ja tasapainoisia palveluverkkoja. 
Seurauksena voivat olla alue-erot sekä palvelutarjonnan ja -tarpeiden 
kohtaamattomuus.  

2. Työterveyshuollon rinnakkaispalvelut voivat hankaloittaa 
peruspalvelujen vahvistamista  
 
Työterveyshuolto luo nykyiseen palvelujärjestelmään ns. allokatiivista 
kustannusvaikuttavuuden heikentymistä. Merkittävä osa 
terveydenhuollon ammattilaisista palvelee keskimääräistä 
terveempää väestöä. Kun työterveyshuolto säilyy, on 
epätodennäköistä, että henkilöstöä riittäisi terveydenhuollon 
peruspalvelujen vahvistamiseen ja palvelujen tarjonnan lisäämiseen.  

3. Potilaiden valikointia on vaikea estää  
 
Sote-ehdotuksen riskinä on tuottajien listapotilaiden valikoiminen, ns. 
kerman kuorinta, jota on vaikeaa hallita. Merkittävän 
valikoimismahdollisuuden antaa työterveyspalvelujen ja maakuntien 
rahoittamien palvelujen tuotanto samassa yhtiössä tai konsernissa. 
Valikointi voi vahvistua palveluntuottajien tarjoamilla lisäpalveluilla, 
jotka potilas joko maksaa itse tai vapaaehtoisen terveysvakuutuksen 



kautta. Muissa maissa työterveyshuollon kaltaisia 
rinnakkaisjärjestelmiä ei ole ja joissain maissa lisämaksulliset palvelut 
listapotilaille on kielletty.  

4. Palvelujen yhteensovittaminen on vaikeaa  
 
Sote-mallissa hoito- ja kustannusvastuu katkeaa 
valinnanvapauspalveluiden ja muiden palveluiden välillä. Ongelmaa 
on korjailtu mm. säätämällä maakunnalle koordinaatiovelvoitteita ja 
mahdollistamalla maakuntaliikelaitoksille palveluiden tarjoaminen 
sote-keskuksissa. Tämä ei kuitenkaan riitä poistamaan sote-
keskuksien kannusteita päästä eroon paljon palveluita tarvitsevien 
potilaiden hoitovastuusta. Hoitoketjut katkeavat eikä integroituja 
palvelukokonaisuuksia muodostu.  

5. Kustannusten hallintaa on vaikea toteuttaa  
 
Ehdotettu sote-uudistus sisältää useita tekijöitä, jotka pikemminkin 
lisäävät kuin hillitsevät kustannusten kasvua. Näitä ovat erityisesti 
markkinoiden edellyttämä rinnakkaistuotanto ja hallinnollisten 
kustannusten kasvu. Mikäli tiukoista säästötavoitteista pidetään kiinni, 
on riskeinä käyttäjämaksujen nostaminen tai palvelutason 
leikkaaminen palveluista, jotka eivät kuulu valinnanvapauden piiriin. 
Lopputuloksena on paljon palveluita tarvitsevien ja huono-osaisten 
aseman heikkeneminen.  

6. Uudistuksen aikataulu ei tue huolellista toteuttamista 
 
Uudistusehdotuksen perusratkaisut eli maakunta- ja rahoitusuudistus 
ja markkinoiden avaaminen yksityiselle palvelutuotannolle olisivat 
huolellisesti suunnitellen mahdollisia toteuttaa, mutta Big Bang –
reformi tekee toteutuksesta vaikean. Markkinoiden avaamiseen voi 
olla vaikea tehdä muutoksia jälkikäteen. Alkuperäisen 
hallitusohjelman mukainen vaiheittainen Blueprint –uudistaminen olisi 
hallittavampi, sisältäisi vähemmän riskejä ja mahdollistaisi uusien 
järjestelmien huolellisen valmistelun. 

Paikallishallinto ja sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on tietysti 
syytä uudistaa. Nykyisessä ehdotuksessa on huolena, että siirrytään 
uuteen omintakeiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään ja 



ongelmien ratkaisemisen sijaan luodaan nippu uusia. Valitettavasti 
tässä tilanteessa joudutaan myös varautumaan siihen, että sosiaali- 
ja terveyspalvelujen toimintaedellytykset ja väestön saamat palvelut 
heikkenevät. Uudistuksen asteittaisella toimeenpanolla voitaisiin 
riskejä pienentää. 
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