
Pääkirjoitus: Vapaus valita – SOTE-
uudistuksen ryhtiliike 
Valtion 3 miljardin säästötavoite SOTE-uudistuksessa on puheenparressa kulutettu puhki, 
usko sen tosiasialliseen toteutumiseen on kenossa ja tunnelma ajoittain synkkä kuin Franz 
Kafkan Linnassa.  Valinnan vapaus - yksi merkittävistä markkinoiden tehostajista - on 
teilattu jo ennen sen aamun koittoa ja edellytykset onnistumiseen haudattu maan poveen. 
Jokaisen lapiollisen mukana on mennyt useita syitä, joista vain pieni osa on todellisia ja 
loput uskomuksia vailla tutkittua tietoa. 

Valinnan vapaus vaatii onnistuakseen kysyntää. On luonnollista, että alueilla, joilla kysyntä 
on heikohkoa, ei tarjontaa ole runsain mitoin tulossa lisää vaikka mitä tehtäisiin. 
Kokouspöydissä unohdetaan helposti se, että ihmiset eivät ole alun perinkään valinneet 
etäisiä asuinpaikkojaan erityisen hyvien palvelujen vuoksi, vaan valinta on seurausta 
useista lukuisista tekijöistä, joista hyvä palvelujen saatavuus ei taida olla päällimmäinen. 
Annetaan yksilöille vapaus olla omien valintojensa herroja ja rouvia! 

Markkinat avaavan valinnan vapauden mahdollisuuden myötä yrityssektorin uskotaan 
kilpailevan asiakkaista. Tieteellistä näyttöäkin siitä on, että usko on oikea, jos motivointi 
hoidetaan korrektisti. Käytännössä markkinat aktivoituvat, kun tarjolla on asiakasvirtaa, 
jonka odotetaan kokonaisuudessaan tuottavan vähintään sen mitä aiheuttavat kuluja. 
Etäisten alueiden asukkaidenkin palvelut voivat hyvinkin parantua, koska yksityinen sektori 
on innovaation ehtymätön kaivo ja on yksin innovoinnista kiinni, kuinka nokkelilla 
ratkaisuilla syrjäseutujen asukkaita asiakkaiksi otetaan, kunhan syrjäisyys on 
kompensaatiokriteerinä. 

Julkisen palvelutuotannon tehottomuus kumpuaa nykyisellään merkittävässä määrin 
paikallispolitiikan haitoista. Omista tiluksista pidetään kiinni, vaikka veronmaksajien rahat 
voisi käyttää tuottavamminkin.  Kyse on vallasta ja haluttomuudesta luopua siitä. Välitön 
seuraus on kritiikittömyys omaa toimintaa kohtaan, koska silloin voisi epämiellyttävästi 
paljastua rahojen systemaattinen polttaminen.  

SOTE-uudistus luo mittavat puitteet toiminnan tehostumiselle, uusille toimintatavoille ja 
avaa oikeutetusti markkinat tuotannolle. Valinnan vapaus ravistelee julkisen 
palvelutuotannon totuttua rauhaa ja tuo siihen parhaimmillaan ryhtiliikkeen, jota on 
odotettu pitkään. Lopullinen vastaus reformin vaikutuksista saadaan kuitenkin vain 
huolellisen tutkimuksen kautta ja olipa tulos mikä hyvänsä, tutkimusta kannattaa uskoa.   
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