
Kannattaako palvelujen rahoituksen 
integraatio? 
SOTE-uudistuksen keskeinen tavoite on sosiaali- ja terveyspalvelujen integroiminen 
asiakkaan kannalta mielekkääksi kokonaisuudeksi. Onko meillä tieteellistä näyttöä 
integraation vaikutuksista? 

Vastikään julkaistussa järjestelmällisessä katsauksessa on selvitetty sosiaali- ja 
terveyspalvelujen integroimisen vaikutuksia potilaiden terveyteen, palvelujen laatuun ja 
kustannuksiin (Mason ym. 2014). Katsaukseen löytyi 122 tutkimusta, joissa arvioitiin 38 
hankkeen sosiaali- ja terveyspalvelujen integroimisen vaikutuksia 8 maassa (Australia, 
Kanada, Englanti, Pohjois-Irlanti, Skotlanti, Ruotsi, USA, Wales). Tutkimukset olivat 
satunnaistettuja kokeita, kvasi-eksperimentaalisia, kuvailevia tai laadullisia tutkimuksia.  

Useat tutkimukset arvioivat ikääntyneiden pitkäaikaishoidon ja terveyspalvelujen 
integraation vaikutuksia. Tutkimuksissa arvioitiin sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen 
(ja järjestämisen) integroimisen vaikutuksia, koska rahoituksen ja tuotannon integraation 
vaikutuksia ei voitu erotella toisistaan. Osa havaituista taloudellista vaikutuksista voi siis 
johtua myös siitä, että rahoituksen integraation lisäksi samaan aikaan integroitiin sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuotanto. 

Terveysvaikutuksia arvioitiin 23 hankkeessa. Integraation vaikutukset potilaiden terveyteen 
eivät aina olleet myönteisiä. Peräti vain neljässä hankkeessa palvelujen järjestämisen ja 
rahoituksen integraation havaittiin johtavan potilaiden terveyden kohentumiseen. Yli 
puolessa (n = 13) arvioiduista hankkeista ei löydetty myönteisiä terveysvaikutuksia. 
Yhdessä hankkeessa havaittiin integraation myötä potilaiden terveydentilan paraneminen 
ja viidessä hankkeessa johtopäätöksiä ei voitu tehdä. 

Tulokset erikoissairaanhoidon käytön ja kustannusten suhteesta olivat samoin vaihtelevia. 
Palvelujen käyttöä ja kustannuksia arvioitiin kaikkiaan 34 hankkeessa. Integraation ei 
havaittu vaikuttavan erikoissairaanhoidon käyttöön ja kustannuksiin 11 hankkeessa. 
Kolmessa hankkeessa havaittiin, että erikoissairaanhoidon kustannukset alenivat 
integraation myötä, ja yhdessä hankkeessa tuloksena oli lisääntynyt palvelujen käyttö. 
Lopuissa (n = 19) hankkeista johtopäätöksiä ei voitu tehdä tai ne olivat epäselviä.  

Tuore kirjallisuuskatsaus ei anna selkeää vastausta kysymykseen rahoituksen integraation 
vaikuttavuudesta tai kustannusvaikuttavuudesta. Tähän on ollut vaikuttamassa yhtäältä se, 
että rahoituksen integroinnin vaikutuksia ei voitu erottaa palvelujen tuotannon 



integraatiosta. Rahoituksella ja sen organisoinnilla on myös käyttäytymisvaikutuksia, joita 
ei pystytty täysin kontrolloimaan hankkeista tehdyissä arvioinneissa.  

Katsauksen kytkeytyminen SOTE-uudistukseen 

Uudella sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislailla pyritään siihen, että sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisestä vastaa tulevaisuudessa viisi sosiaali- ja terveysaluetta. 
Keskeistä uudistuksessa on palvelujen järjestämisvastuun kokoaminen nykyisiä kuntia ja 
sairaanhoitopiirejä merkittävästi suuremmille alueille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisen integraatio. Se, miten palvelujen tuottaminen organisoidaan uudessa 
palvelujärjestelmässä, ei ole vielä tiedossa tätä kirjoittaessa.  

Uudistuksella pyritään takaamaan muun muassa toimivien palveluketjujen syntyminen, 
varhainen puuttuminen ja oikea-aikaisten palvelujen tarjoaminen, palvelujen rahoituksen 
turvaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus ja osaaminen (STM, 2014). Uudistusta 
pidetään myös ratkaisuna julkisen sektorin kestävyysvajeeseen. Joskin osa uudistuksen 
odotetuista vaikutuksista johtuu järjestäjätahojen kasvusta, useat tavoitellut hyödyt liittyvät 
sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation syvenemiseen.  
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