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SOTE-SIRKUS

– Kolme syytä aikalisään sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuksessa

YHTEENVETO
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistuksessa pitäisi ottaa aikalisä. Lakiluonnos sotesta 
tulee palauttaa valmisteluun kolmesta syystä.

Ensinnäkin suunnitelma on perustaltaan lainvastainen. Lakiluonnoksen mukaan sote-alue hankkisi 
palvelut kilpailuttamatta kunnilta ja kuntayhtymiltä, mutta rajaisi yksityiset tuottajat ulkopuolelle. EU:n 
hankintasäädösten mukaan palvelut pitää kilpailuttaa, eikä kilpailuttamisvelvoitetta voida kiertää erityis-
lainsäädännölläkään.

Toiseksi uudistus on johtamassa kuntien asukkaiden edun vastaisesti valta- ja vastuusuhteiltaan se-
kavaan hallintomalliin. Hallintoportaiden määrä kasvaisi nykyisestä kahdesta (valtio ja kunnat) neljään 
(valtio, sote-alueet, palveluntuotantoalueet ja kunnat). Syntyisi kymmeniä uusia hallintoyksiköitä.

Kolmanneksi sote-uudistus ei palvele sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjienkään etua. Lakiluonnok-
sessa jätetään kokonaan perustelematta se, miten kaavailtu uudistus parantaisi palvelujen saatavuutta 
tai laatua. Epäselväksi jää myös, miten uudistus johtaisi palvelutuotannon tehostumiseen.

Sote-uudistuksen pohjaksi pitäisi ottaa EU:n hankintasäädöksiin kitkatta sopiva malli, jossa peruspilarit 
ovat asiakkaan valinnanvapaus ja palveluntuotannon moninaisuus. Terveyspalveluiden järjestäminen 
voitaisiin siirtää esimerkiksi piirikunnille, jotka räätälöisivät myös yhdistettyjä sosiaali- ja terveyspalve-
luja asiakkaiden tarpeiden mukaan.
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1. Sote on lainvastainen
Sote-uudistuksen kantava idea on julkisen sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvas-
tuun keskittäminen ja siirtäminen pois 320 kun-
nalta viidelle sote-alueelle. Palvelut järjestävä sote-
alue ei tule itse tuottamaan palveluita kuin poik-
keustapauksessa. Palveluiden järjestämisvastuu on 
siis erotettu palveluiden tuottamisesta.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että sote-alueet tilaa-
vat tarjoamansa palvelut ulkopuolisilta palvelun-
tuottajilta. Julkisten varojen käytön tehokkuuden 

sekä palveluntuottajien 
tasavertaisen kohtelun 
varmistamiseksi han-
kinnat tulee kotimaisten 
ja EU:n hankintasäädös-
ten mukaan kilpailuttaa. 

Vaihtoehtoisesti EU:n hankintadirektiivit sallivat 
mallin, jossa raha seuraa asiakasta ja asiakkaalla 
on valinnanvapaus.
Järjestämislakiluonnos kuitenkin esittää, että pal-
velut järjestävä sote-alue hankkisi palvelut suora-
hankintoina ja kilpailuttamatta kunnilta ja kun-
tayhtymiltä, sulkien muut palveluntuottajat pois 
pelistä. Tämä on EU:n hankintasäädösten vastaista 
(laatikko 1). Eduskunta ei voi, eikä sen pidä, säätää 
lakia, joka on EU-säädösten vastainen.

Järjestämispäätös on hankintasopimus

Järjestämislakiluonnoksessa kysymys kilpailutta-
misvelvollisuudesta yritetään kiertää esittämällä, 
että kyseessä ei olisi julkinen hankinta, vaan jon-
kinlainen viranomaisten välinen yhteistyö. Niinpä 
sote-alueen ja palveluntuottajien välistä sopimus-
järjestelyä kutsutaan laki-
luonnoksessa järjestämispää-
tökseksi.
Sanoilla temppuilu on kui-
tenkin yhdentekevää, sil-
lä järjestämispäätös täyttää 
selvästi hankintasopimuk-
sen tunnusmerkit: Siinä kaksi toisistaan erillistä 
toimijaa sopii palveluiden tuottamisesta korvaus-
ta vastaan. Myös lainvalmistelija on tietoinen täs-
tä ongelmasta, sillä kysymystä siitä, onko järjestä-
mispäätös tosiasiassa hankintasopimus, käsitellään 
järjestämislakiluonnoksen perusteluissa.
Lakiluonnoksen perusteluissa todetaan seuraa-
vasti: ”Koska sosiaali- ja terveysalue ei voi päättää 
tuottamisvastuun piiriin kuuluvien tehtävien anta-
misesta muille tahoille kuin lain kriteerit täyttäville 
kunnille ja kuntayhtymille, näissä toimenpiteissä ei 
ole olemassa markkinoita, joita sosiaali- ja terveys- 
alue voisi hyödyntää. Sosiaali- ja terveysalueelle on 
annettu mahdollisuus päättää palvelun tuottajat, 
mutta valinnanmahdollisuus on rajattu lailla vain 
tiukat kriteerit täyttäviin julkisiin palveluntuotta-
jiin. Näissä tilanteissa sosiaali- ja terveysalue ei voi 
myöskään tehdä hankintasopimusta tehtävien hoi-
tamisesta yksityisten yhteisöjen kanssa.”1

Näin ollen järjestämislakiluonnoksen perustelu-
jen mukaan järjestämislain mukainen järjestä-
mispäätös ei olisi lainkaan hankintasopimus, sil-
lä sote-alueen järjestä-
missä palveluissa ei ole 
olemassa markkinoi-
ta. Tätä käsitystä perus-
tellaan viittaamalla la-
kiluonnokseen itseen-
sä, joka rajoittaa sote-
alueen mahdollisuudet valita tuottaja yksinomaan 
sellaisiin kuntiin ja kuntayhtymiin, jotka täyttävät 
laissa säädetyt kriteerit. Kyseessä on siis kehäpää-
telmä.
Tosiasiassa sosiaali- ja terveyspalveluissa on ole-
massa laajat ja toimivat markkinat, joissa toimii tu-
hansia julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin pal-
veluntuottajia. Järjestämislain kaltaisella erityislain-
säädännöllä ei ole mahdollista päättää, että EU:n 

EU-säädösten mukaan 
hankinnat pitää 
kilpailuttaa

Järjestämispäätös 
täyttää hankinta-

sopimuksen 
tunnusmerkit

Laatikko 1 
Miksi sote-esitys on hankintasäädösten 
vastainen?

 Sote-alue ja kunnat ovat toisistaan erillisiä ta-
hoja.

 Sote-alue on palveluiden järjestäjä ja tilaaja, 
kunnat ovat palveluiden tuottajia.

 Järjestämispäätös on tosiasiallisesti hankinta-
sopimus.

 Kyse ei ole viranomaisyhteistyöstä, koska toi-
nen on tilaaja, toinen tuottaja.

 Sote-alue ei ole ns. kunnan sidosyksikkö eikä 
toisinpäin.

→ Näin ollen sote-alueen hankinnat kunnilta pi-
täisi kilpailuttaa.

→ Erityislainsäädännöllä (esim. tuottamisvelvol-
lisuudesta säätämällä) ei voida kiertää hankin-
tasäännöksiä eikä EU-oikeutta.

* Valinnanvapausmallilla voidaan vähentää kil-
pailutuksen tarvetta.

Tosiasiassa sosiaali- 
ja terveyspalveluissa 
on olemassa laajat ja 

toimivat markkinat
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hankintasäädökset eivät päde Suomen sote-uudis-
tuksen kohdalla. Jos näin todella olisi, sisämarkki-
nat tulisivat mahdottomiksi kansallisten erityislaki-
en puhkoessa niitä pystyssä pitävät säädösrakenteet 
seulaksi. Ranska voisi päättää, että EU:n valtiontu-
kisäännöt eivät koske sen telakkateollisuutta, Ruotsi 
voisi laittaa halutessaan tuontikiellon suomalaiselle 
jugurtille ja Hollanti julistaisi, että maassa saa myy-
dä vain Hollannissa tehtyjä puukenkiä.
Kansallisessa lainsäädännössä ei voida yhtäkkiä 
linjata, että jokin osa EU:ssa yhteisesti sovitusta 
säännöstöstä ei koskisikaan meitä. Se, että maas-
sa on julkisen sektorin sisällä ollut ”maan tapoja”, 
ei muuta asiaa miksikään.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on toden-
nut tuomiossaan 13.1.2005 (asia C-84/03), et-
tä Espanja oli menetellyt EU-oikeuden vastaises-
ti, koska sen kansallisessa lainsäädännössä oli sää-
detty, että Espanjan julkisia hankintoja koskevan 
lainsäädännön soveltamisalaan eivät kuulu yh-
teistyösopimukset, jotka on tehty julkisen sekto-
rin yksiköiden kesken. Kyseisessä asiassa Espanja 
nimenomaan vetosi siihen, että sopimukset ovat 
normaali tapa julkisoikeudellisille yksiköille sään-
nellä niiden välisiä suhteita ja että nämä suhteet 
jäävät markkinoiden ulkopuolelle.
EY:n tuomioistuimen jo kymmenen vuotta sitten 
antama tuomio osoittaa, ettei kansallisessa lainsää-
dännössä voida tehdä poikkeuksia EU:n oikeus-
säännöksiin.

Hankintadirektiivin yhteistyökriteerit eivät täyty

Ilmeisesti järjestämislakia laatineet eivät itsekään 
ole olleet vakuuttuneita omasta linjauksestaan, jon-
ka mukaan järjestämispäätös ei olisi hankintasopi-
mus. Tästä kertoo se, että lakiluonnoksen perus-
telussa esitetään toisaalta perusteluja sille, miten 
sote-alueet voivat tehdä kilpailuttamatta hankin-
toja kunnilta ja kuntayhtymiltä EU:n hankintasää-
dösten puitteissa. Jos olisi selvää, että markkinoita 
tai kilpailutilannetta ei ole, tällaisten perustelujen 
esittäminen olisi tarpeetonta.
Järjestämislain perusteluissa esitetään, että sote-
alueen kunnilta ja kuntayhtymiltä tekemät palve-
luhankinnat täyttäisivät EU:n uudessa hankintadi-
rektiivissä mainitut viranomaisten välisen yhteis-
työn kriteerit. Näiden täyttyessä sote-alueen ei tar-
vitsisi kilpailuttaa hankintojaan.
EU:n uudessa hankintadirektiivissä kuitenkin to-
detaan, että kilpailuttamisen ulkopuolelle jäävän 

yhteistyön olisi perustuttava yhteistoiminnan kä-
sitteeseen. Direktiivin mukaan tällainen yhteis-
työ ei edellytä, että kaikki osallistuvat viranomaiset 
vastaavat pääasiallisten sopimusvelvoitteiden suo-
rittamisesta, kunhan ne ovat sitoutuneet tekemään 
osansa kyseisen julkisen palvelun suorittamisesta 
yhteistoiminnassa. Direktiivin mukaan osallistu-
vien eri viranomaisten suorittamien palvelujen ei 
tarvitse välttämättä olla samanlaisia, vaan ne voi-
vat olla myös toisiaan täydentäviä.
EU:n uusi hankintadirektiivi edellyttää kuiten-
kin, että kilpailuttamisen ulkopuolelle jäävässä yh-
teistyössä kaikkien mukana olevien viranomais-
ten tulee osallistua itse palveluiden suorittamiseen. 
Kilpailuttamisen ulkopuolelle jäävästä yhteistyöstä 
ei ole kyse silloin, kun joku 
viranomainen on palvelui-
den tilaaja ja toiset viran-
omaiset ovat palveluiden 
tuottajia.
Sote-uudistuksessa ei ole 
kyse EU:n uuden han-
kintadirektiivin mukaises-
ta palveluiden suorittamisesta yhteistoiminnassa. 
Ensinnäkin sote-alue ja kunta ovat toisistaan eril-
liset tahot. Sote-alue on palvelun järjestäjä ja tilaa-
ja, kunta puolestaan palvelun tuottaja. Sote-alue 
ja kunta eivät siis tuota palvelua yhteistoimintana, 
vaan Sote-alue tilaa palvelun kunnalta, joka tuottaa 
sen. Sote-alueen ja kuntien välillä ei ole kyse pal-
veluiden suorittamisesta yhteistoiminnassa, koska 
sote-alue ei osallistu palveluiden suorittamiseen.
Toiseksi myöskään kaikki kunnat eivät osallistu 
palveluiden suorittamiseen. Palveluiden suoritta-
miseen osallistuvat vain ne kunnat, joille sote-alue 
päättää antaa palveluiden tuottamisvastuun. Näin 
ollen palveluiden suorittaminen yhteistoiminnassa 
ei täyty myöskään kaikkien kuntien osalta.
Osittain sote-lakiesityksen perustelut ovat absur-
dit. Esityksessä todetaan, että ”kunta osallistuu 
palvelujen toteuttamiseen myös niitä rahoittamal-
la”. Lähtökohtaisesti kaikissa sopimussuhteissa toi-
nen osapuoli tekee jonkin suorituksen ja toinen ra-
hoittaa eli maksaa sen. Tällöin kysymyksessä on 
hankintasopimus, joka tulee kilpailuttaa.

Tuottamisvastuusta säätäminen on 
silmänkääntötemppu

Tuottamisvastuu on järjestämispäätöksen ohel-
la toinen käsite, jonka käyttämisellä annetaan ym-

Sote-alue ja kunta 
eivät tuota palvelua 

yhteistoimintana. 
Sote-alue tilaa ja 

kunta tuottaa sen.
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märtää, ettei sote-alueiden ja kuntien välisessä jär-
jestämispäätöksessä olisi kyse julkisesta hankin-
nasta.
Tilaaminen on palveluiden järjestämisvastuun 
olennaisin komponentti. Siksi järjestämisen ja tuot-
tamisen erottamisesta seuraa loogisesti, että myös 
palveluiden tilaaminen ja niiden tuottaminen on 
erotettu toisistaan. Tällöin palveluntoimittajia on 
kohdeltava tasavertaisesti, toisin sanoen ne on kil-
pailutettava tai otettava käyttöön valinnanvapaus.
Järjestämislain perusteluissa2 kuitenkin kerrotaan, 
että tässä laissa palveluiden järjestäminen määri-
tellään siten, ettei se sisällä päättämistä siitä, miten 
palvelut tuotetaan. Näin ollen sote-alueet eivät lo-
pulta olisikaan palveluiden tilaajia. Sen sijaan sote-
alueet delegoisivat tilaamisen tuottamisvastuussa 
oleville palveluntuotantoalueille (kuvio 1). Tällöin 
tilaamista ja tuottamista ei olisikaan erotettu toi-
sistaan ja palveluita voitaisiin – ainakin sote-uu-
distajien mielestä – tuottaa kilpailuttamatta mie-
lin määrin.
Kyseessä olisi outo muodonmuutos. Uudistus, jos-
sa tilaaminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan 
muuttuukin uudistukseksi, jossa tilaamista ja tuot-
tamista ei erotetakaan toisistaan. Tuottamisvastuun 
käsitteen ristiriitaisuutta käsitellään lisää laatikos-
sa 2.

Sote-alue ei siis oikeasti toimisikaan palveluiden 
tilaajana, vaan pikemminkin alueellisena sote-ra-
hoittajana. Ne delegoisivat tilaamisen palveluntuo-
tantoalueille, joiden tulevaksi lukumääräksi THL 
on haarukoinut 20–25 kappaletta, eli neljästä vii-
teen sote-aluetta kohden. Kuntaliitto arvioi palve-
luntuotantoalueiden määräksi 30–40, eli kuudesta 
kahdeksaan jokaisen sote-alueen sisällä.3

Mitkä sitten ovat perusteet tuottamisvastuusta 
määräämiselle? Järjestämislakiluonnos katsoo, et-
tä tuottamisvastuusta on määrättävä, jotta voidaan 
varmistaa, että julkinen terveydenhuolto voi tarjo-
ta integroidun palvelukokonaisuuden. Siksi tuotta-
misvastuullisella tulee olla kyky vastata ehkäisevis-
tä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja muista 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista yhtenäi-
senä kokonaisuutena. Lisäksi tuottamisvastuulli-
sella taholla pitää olla tehtäväkokonaisuuden vaa-
tima osaaminen, henkilöstö ja muut voimavarat.4

Voisiko sitten yksityinen, esimerkiksi yritysten ja 
kolmannen sektorin toimijoiden yhteenliittymä 
saada palveluiden tuottamisvastuun, jos se voisi 
osoittaa voivansa tarjota integroidun palvelukoko-
naisuuden?
Ei voisi, sillä lakiluonnoksessa todetaan, että tuot-
tamisvastuu voidaan antaa vain kunnalle tai kun-
tayhtymälle. Koko tuottamisvastuun käsite on hä-

UUSI JÄRJESTELMÄNYKYJÄRJESTELMÄ

Palveluiden 
tilaaminen 

Palveluiden 
kehittäminen 

Palveluverkoston 
kehittäminen 

Palveluiden 
tilaaminen 

Palveluiden 
kehittäminen 

Palveluverkoston 
kehittäminen 

SOTE-alue Tuotantoalue

EU:n
hankinta-
direktiivi

Integroidut
palveluketjut

Tarjonnan
hallinta

Kysynnän
hallinta

Moni-
tuottajuus

Valinnan-
vapaus

Kunta

Kuvio 1 Näin palveluiden järjestämisvastuu muuttuisi
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märä ja luonteeltaan syrjivä. Se on määritelty tur-
vaamaan kunnallisten toimijoiden monopoli jul-
kisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
tuottamisessa.
Olisiko tällainen tilaamisvastuun delegointi EU:n 
hankintasäädösten mukaista? Ei olisi, sillä läh-
tökohtaisesti tässäkin tapauksessa sote-alueen ja 
kuntien tekemä, tilaamisvastuun delegoinnin sisäl-
tävä järjestämispäätös olisi edelleen tulkittava han-
kintasopimukseksi, joka pitäisi kilpailuttaa.

2. Sote olisi himmeleiden himmeli
Linjatessaan sote-uudistuksen perusteita 23. maa-
liskuuta 2014 puolueet sopivat, että ”kaikki sote-
palvelut järjestetään viiden vahvan alueellisen jär-
jestäjän toimesta”. Lisäksi puolueet linjasivat, et-
tä ”uudet sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat 
alueet muodostavat yksiportaisen ja selkeän hal-
linnon”.5

Kumpikaan näistä linjauksista ei tulisi toteutu-
maan.

Sote-sirkus tulee kuntaan lähelläsi

Uudistuksen toteuttaminen järjestämislain nuot-
tien mukaan ei johtaisi yksiportaiseen ja selkeään 

sote-hallintoon. Se johtaisi sote-sirkukseen – en-
nen näkemättömän monimutkaiseen kunnallisten 
sote-toimijoiden viidakkoon (kuvio 2). Saisimme 
kaksi kokonaan uutta 
hallintoporrasta ja kym-
meniä kokonaan uusia 
hallinnollisia yksikköjä 
nykyisten rinnalle.
Palveluiden järjestämi-
sestä vastaisivat sote-alueet, jotka keräisivät kun-
nallisverotuksen ja valtionosuuksien kautta saadut 
rahat kunnilta automaatin kaltaisella, kuntien asu-
kaslukuun ja asukkaiden ikään ja sairastavuuteen 
perustuvalla mallilla. Palveluntuotannosta vastai-
sivat palveluntuotanto-alueet, jotka olisivat alueel-
lisia julkisia palveluntuotantomonopoleja.
Nykyisen kaksitasoisen (valtio-kunnat) julkis-
hallinnon sijaan saisimme siis järjestelmän, jos-
sa olisi neljä eri tavoin toimivaltaista tasoa (val-
tio – sote-alueet – palveluntuotantoalueet – kun-
nat).6 Kartalta ei katoaisi välttämättä yhtään julki-
sen hallinnon yksikköä. Sen sijaan saisimme sinne 
320 kunnan lisäksi 5 sote-aluetta sekä parhaimmil-
laan noin 40 uutta palveluntuotantoaluetta.
Edes nykyiset 23 sairaanhoitopiiriä eivät kato-
aisi minnekään. Nykyisten sairaanhoitopiiri-
en tehtävät kyllä siirrettäisiin uusille sote- ja pal-

Laatikko 2 
Mitä vikaa tuottamisvastuussa? 

• Julkisten palveluiden järjestämisen ja tuottamisen 
erottamisen idea on mahdollistaa palvelutuotan-
non moninaisuuden hyödyntäminen.

 Kun järjestäminen ja tuottaminen on erotettu toi-
sistaan, järjestäjä on edelleen vastuussa siitä, että 
esimerkiksi lakisääteiset palvelut ovat kansalaisten 
saatavilla asianmukaisella tavalla.

 Järjestäjän ei kuitenkaan tarvitse tuottaa palveluita 
itse, vaan se voi hyödyntää palvelutuotannossa ko-
ko yhteiskunnan parhaita toimintatapoja ja voima-
varoja yhteiseksi hyväksi riippumatta siitä, tulevat-
ko ne julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sekto-
rilta.

• Sote-uudistuksessa järjestäminen ja tuottaminen 
on erotettu toisistaan periaatteessa selkeästi. Sote-
alue on palveluiden järjestäjä, joka ei tule osallis-
tumaan sote-palveluiden tuottamiseen kuin poik-
keustapauksessa.

• Samalla lakiluonnoksessa tehdään kuitenkin kum-
mallinen linjaus tuottamisvastuusta. Tällaista käsi-
tettä ei pitäisi missään nimessä ottaa mukaan julki-
sia palveluita koskevaan lainsäädäntöömme.

 Tuottamisvastuusta säätäminen poistaisi palvelui-
den järjestäjältä oikeuden päättää ja vapauden va-
lita, kuinka palvelut tuotetaan ja läänittäisi merkit-
tävimmät osat Suomen julkisten palveluiden mark-
kinoista kuntasektorin tuottajien yksioikeudeksi.

 Se sulkisi pois mahdollisuuden, että julkisen, yksi-
tyisen ja kolmannen sektorin toimijat voisivat kil-
pailla tasavertaisesti sote-alan julkisista hankin-
noista.

• Vaikka järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toi-
sistaan, tuottamisvastuusta säätäminen tekee tyh-
jäksi miltei kaiken, josta järjestämisen ja tuottami-
sen erottamisessa on kyse: moninaisuuden hyö-
dyntäminen palvelutuotannossa on mahdotonta, 
jos järjestäjän käytössä olevien palveluntuottajien 
joukko rajataan vain yhteen.

Saisimme kaksi uutta 
hallintoporrasta ja 

kymmeniä uusia 
yksiköitä
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Asukas
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hoitopiiriKunta

Valtio

Järjestäjä

Asukas

Palveluntuottaja

Rahavirta

Päätösvalta

Ohjaus

Palveluita
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palvelun-
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Sote-alue

Nykyinen malli Soten malli

veluntuotantoalueille, mutta näitäkään rakentei-
ta ei tultaisi purkamaan, koska sairaanhoitopiirien 
omaisuuden arvottaminen, siirtäminen ja jyvittä-
minen uusille toimijoille olisi äärimmäisen työläs-
tä. Sairaanhoitopiireistä tulisi omaisuuskuntayhty-
miä, jotka keskittyisivät kiinteistöliiketoimintaan. 
Myös kunnat vuokraisivat palveluntuotantoalueil-

le kiinteistöjä, lait-
teita.
Näiden 388 eri toi-
mijan väliset val-
ta- ja vastuusuhteet 
jäisivät epäselviksi. 

Sotesta muodostuisi valtion ja kuntien väliin laa-
ja kuntayhtymien rihmasto, jolla näyttäisi olevan 
vain vähän tilivelvollisuutta itsensä ulkopuolelle 
niin demokratian kuin talouden suhteen.
Tuottajat vastaisivat toimistaan ylöspäin, sote-alu-
eille, eivät kunnille ja niiden asukkaille, jotka ra-
hoittavat palvelut. Ministeriö puolestaan ohjai-
si sote-alueita ylhäältä alaspäin, mutta ilman re-
surssiohjauksen välineitä. Yksittäiset kunnat eivät 
voisi vaikuttaa millään tavalla siihen, miten sote-
kuntayhtymät käyttelisivät kuntalaisten rahoja. 
Laatikko 3 vetää yhteen sote-kuntayhtymien val-
ta- ja vastuusuhteiden ongelmia.

Miksi yksityinen sektori ajetaan nurkkaan?

On selvää, että järjestämislain yhtenä tarkoituk-
sena on kaventaa yksityisen ja kolmannen sekto-
rin roolia palveluiden tuotannossa. Tämä tehdään 
selväksi jo lakiluonnoksen perustelujen ensimmäi-
sen sivun yhteenvedossa, jossa todetaan seuraavaa: 
”Tuottamisvastuussa olevat kunnat toteuttavat pal-
velut niiden omana toimintana. Omaa palvelun-
tuotantoa voidaan täydentää yksityisiltä palvelujen 
tuottajilta hankittavilla pal-
veluilla järjestämispäätök-
sessä määriteltyjen periaat-
teiden mukaisesti.”
Tällainen linjaus on outo 
ja ongelmallinen. Mikään 
teoria ei tue sitä, että olisi 
hyödyllistä sulkea pois kilpailua julkisten palvelui-
den tuotannossa – tai järkevää rajata jo ennakkoon 
yritysten ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia 
osallistua siihen. Esimerkit muista Euroopan mais-
ta kertovat, että kilpailu sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluissa tuottaa sekä tehokkuutta että laa-
dukkaampia palveluita.7

Sotessa yritykset ja kolmannen sektorin toimi-
jat ajettaisiin nurkkaan. Ne kilpailisivat keskenään 

Kuvio 2 Näin julkinen sote-järjestelmä muuttuisi järjestämislain myötä

Sotesta muodostuisi valtion 
ja kuntien väliin laaja 
kuntayhtymien rihmasto

Yrityksia ei kannata
ennakkoon sulkea

pois palvelun-
tuotannossa
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sellaisista mahdollisista palveluntuotantoalueen 
alihankinnoista, jotka täydentäisivät kunnallista 
toimintaa ja joihin on olemassa sote-alueiden lupa.
Kilpailussakin toiset tulisivat olemaan tasa-arvoi-
sempia kuin toiset. Kuntaomisteisilta toimijoilta 
(kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset, 
liikelaitoskuntayhtymät, kunnalliset osakeyhtiöt) 
palveluntuotantoalueet tulisivat todennäköisesti 
ainakin yrittämään palveluostoja kilpailuttamatta 
ohi hankintalain ns. sidosyksikkökriteereihin ve-
doten.

Viis demokratiasta

Vakava valuvika liittyy koko järjestelmän demo-
kratiavajeeseen.
Kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa julkisiin 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ovat ny-
kyisinkin vähäiset. Jatkossa ne katoaisivat käy-
tännössä kokonaan, kun palveluiden järjestämis-

vastuu siirrettäisiin sekä 
maantieteellisesti että hal-
linnollisesti kauas omasta 
kunnasta.
Etäisyyden lisäksi epäde-
mokraattisuus johtuu kun-
tayhtymämallin laajasta 

käytöstä. Kuntien mahdollisuudet ohjata kuntayh-
tymien toimintaa ovat vähäiset. Demokratia kun-
tayhtymissä on parhaimmillaankin vain näennäistä.
Jos tavoitteena on edes jollain tavalla kansanvaltai-
nen julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes-
telmä, ei sote-hallinnon järjestäminen kuntayhty-

miä ketjuttamalla ei ole hyväksyttävää. Siihen voi-
daan päätyä vain jos luullaan, että kunnallisessa it-
sehallinnossa ei ole kysymys demokratiasta, vaan 
kuntien itsehallinnosta.
Tällöin ajatellaan, että kaikki on hyvin, kunhan 
vain kaikki kunnat ovat jollain tavalla edustettuna 
kuntayhtymien päätöksenteossa. Tällöin kuitenkin 
unohdetaan se, mitä perustuslaissa oikeasti sano-
taan. Perustuslain 121§ mukaan kuntien itsehallin-
nossa on kyse kuntien asukkaiden itsehallinnosta.
Jatkossa asukkaat tai heidän suoraan valitseman-
sa edustajat eivät käyttäisi valtaa yhdessäkään sosi-
aali- ja terveyspalveluiden tarjoamisesta vastuussa 
olevassa tahossa. Muodollisesti valtaa olisi kuntien 
ja puolueiden paikallisosastojen nimeämillä luot-
tamusvalituilla, joita istuisi 
eri tahojen hallintoelimissä.
Valta keskittyisi sote-kun-
tayhtymien toimivalle joh-
dolle ja virkamiehille. Kaikki 
sairaanhoitopiirien toimin-
taa tuntevat tietävät, että jo 
näillä kuntayhtymillä on taipumus elää omaa elä-
määnsä. Nyt kuntalaisten mielipiteitä ei tultai-
si huomioimaan senkään vertaa. Ohjeethan tu-
levat jatkossa ylhäältä alas: ministeriöstä sote-
alueille ja sote-alueilta palveluntuotantoalueille. 
Automaattinen rahoitus, demokratiavaje ja mark-
kinakilpailun pysyminen loitolla olisivat omiaan 
pönkittämään virkamiesten valtaa.
Sote-uudistus nojaa lähes kritiikittömään virka-
miesuskoon. Kaikki järjestyy, kunhan kaikki toi-
minnot keskitetään samaan organisaatioon, saman 

 

Kunnan asukas rahoittaisi järjestelmän maksamalla 
kunnalle ja valtiolle veroja. Hän käyttäisi järjestelmäs-
sä myös demokraattista valtaa valitsemalla kunnalle 
päättäjät. Kuntalaisella ei kuitenkaan olisi mitään sote-
palveluiden järjestämiseen liittyvää valtaa, sillä kun-
tayhtymien luottamusvalituista ei voi äänestää.

Kunta olisi sote-alueen rahoituksen suhteen pelkkä 
laskun maksaja. Yksittäisellä kunnalla ei olisi kannusti-
mia välittää sote-kustannusten nousuvauhdista, saati 
toimia sote-kustannusten alentamisen puolesta, kos-
ka muut sote-alueen kunnat maksaisivat suurimman 
osan kustannusten noususta. Yksittäisen kunnan valta 
suurten sote-alueiden päätöksenteossa tulisi olemaan 
vähäistä.

Sote-alueella olisi paljon palveluiden järjestämiseen 
ja verorahojen käyttöön liittyvää valtaa. Koska sillä ei 
olisi vaaleilla valittuja päätöksentekijöitä eikä vero-
tusoikeutta, se myös päättäisi palveluiden järjestämi-
sestä ja rahoituksen käytöstä ilman, että sen tarvitsisi 
vastata näistä suoraan kuntalaisille ja veronmaksajille. 
Demokratian sijaan sote-aluetta ohjattaisiin ylhäältä 
alas ministeriöiden virkamiesohjauksella.

Palvelutuotantoalueet tarjoaisivat palvelut kuntalai-
sille. Vaikka kuntalaiset omistaisivat nämä kuntayhty-
mät ei heillä kuitenkaan olisi päätösvaltaa niiden toi-
mintaan. Ohjausvalta näihin yksiköihin olisi palve-
lut palveluntuotantoalueelta hankkivalla sote-alueel-
la. Jokaisen kunnan intressissä olisi pyrkiä tuottajana 
mahdollisimman suureen rooliin palveluntuotantoalu-
een kuntayhtymässä.

Laatikko 3 
Valta- ja vastuusuhteiden ongelmia sote-kuntayhtymissä

Kansalaisten 
mahdollisuudet 
vaikuttaa palveluihin 
katoaisivat

Sote-uudistus 
nojaa lähes 

kritiikittömään 
virkamiesuskoon
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johdon ja budjetin alle. Palveluita käyttävä kansa-
lainen puolestaan kutistuu sote-uudistuksessa pel-
käksi hallintoalamaiseksi.
Kuka sote-järjestämislain mukaisessa maailmassa 
on oikeasti vastuussa kuntalaiselle siitä, että palve-
luita saa ja ne toimivat? Kehen kuntalainen voi ot-
taa yhteyttä ongelmatapauksissa saadakseen pal-
velun pelaamaan? Onko se palvelutuotantoalu-
een virkamies? Vaiko sote-alueella omaa palvelu-

tuotanto-aluetta ohjaava 
virkamies? Tai kenties 
joku sosiaali- ja terveys-
ministeriön ohjausyksi-
kössä?
Vaikka palvelusta vas-
taava virkamies jostain 
löytyisikin, ei kuntalai-

sella olisi mitään välineitä vaikuttaa virkavaltaan.
Tällainen kehitys kulkisi 180 astetta väärään suun-
taan. Kunnan asukkaiden mahdollisuuksia vaikut-
taa itse omiin palveluihinsa pitäisi sote-uudistuk-
sessa lisätä eikä poistaa.
Järjestämisvastuun keskittäminen sisältää liian 
suuren vallansiirron virkavallalle, jollei sitä samal-
la tasapainoteta antamalla kuntalaiselle aito valin-
nanvapaus, mahdollisuus päättää, mitä palvelua 
hän haluaa käyttää.

Kohti kaaosta

Epäselvien valta- ja vastuusuhteiden vuoksi on rea-
listista odottaa, että sekä sote-uudistuksen muu-
tosprosessi että sen lopputulos olisivat poliittisesti 
riitaisia ja vaikeasti hallittavia. Sote-järjestämislain 

toteuttamisesta seurai-
si sote-sirkus, täydelli-
nen kaaos Suomen kun-
takentällä.
Lakiluonnos on itses-
sään eräänlainen resep-

ti riitaan. Sen muotoilut esimerkiksi siitä, miten 
sote- ja palveluntuotantoalueet tultaisiin muodos-
tamaan, ovat paitsi väljiä, myös epäselviä.
Kaikki kunnat eivät edes tiedä, mihin sote-aluee-
seen niiden pitäisi kuulua. Suuri osa kunnista ei 
tiedä, millainen rooli niillä tulisi olemaan paikal-
lisessa palveluntuotantoalueessa, keitä muita pal-
veluntuotantoalueeseen kuuluu, ketkä siellä käyt-
tävät valtaa, mihin alueen johto tulee sijoittumaan 
ja minne keskeiset palveluntuotantoyksiköt tulevat 
sijoittumaan. Näistä asioista on odotettavissa repi-

viä riitoja. Samaten siitä, mitä kuntien rahoitustaa-
kan uudelleenjaosta sovitaan. Ensimmäisten staat-
tisten laskelmien mukaan paljon hoitoa tuottavat 
suuret kaupungit hyötyisivät eniten soten asukas-
lukuun pohjautuvasta rahoitusjärjestelmästä.8

Järjestämislakiluonnos ei juuri tarjoa apua näiden 
asioiden selvittämisessä. Yhtäällä9 lakiluonnoksen 
perustelut kertovat, että sote-alue päättää, mitkä 
kunnat ja kuntayhtymät ovat tuottamisvastuussa. 
Toisaalla10 kuitenkin kerro-
taan, että kuntien pitää so-
pia tuottamisvastuun jakau-
tumisesta keskenään vapaa-
ehtoisesti.
Jos kunta olisi tyytymätön 
siihen, miten sote-alue ja 
palveluntuotantoalue ovat 
järjestäneet palvelut, se ei voisi tehdä käytännös-
sä mitään. Sote-alueesta ei voi erota (ainakaan liit-
tymättä toiseen alueeseen), eikä järjestämisvastuu-
ta voi ottaa takaisin omalle kunnalle.
Kunta ei myöskään voi saada tuotantovastuuta 
itselleen noin vain, sillä sote-alue päättää sii-
tä. Lisäksi tuotantovastuun voivat saada vain toi-
mijat, jotka täyttävät laissa annetut kriteerit. 
Odotettavissa on riitoja siitä, mitkä sairaalat sulje-
taan ja kuka jää ilman terveysasemaa. Palveluiden 
kanssa pulaan jäävä ei voi saada apua kuntasekto-
rin ulkopuolelta, sillä vain kunnat ja kuntayhty-
mät voivat saada tuotantovastuun ja viime aikoi-
na yleistyneet sote-palveluiden kokonaisulkoista-
miset kielletään.
Tilanteesta entistä hämmentävämmän tekee se, et-
tä sote-palveluiden rahoitusmalli on edelleen täy-
sin auki. Käytännössä uudistukseen pitäisi sitoutua 
ennen kuin kukaan tietää, mitä se tulee kenellekin 
maksamaan.

3. Sote olisi hengenvaarallinen
Uudistuksen epävarmuus ja riitaisuus ovat ikäviä 
ja haitallisia asioita. Kirjaimellisesti hengenvaaral-
lisen sote-järjestämislakiluonnoksesta tekee kui-
tenkin se, ettei sen mukaisella sote-uudistuksel-
la ratkaistaisi sosiaali- ja terveydenhuollon syviä, 
muun muassa palveluiden saatavuuteen ja laatuun 
liittyviä ongelmia.
On selvää, että suomalaisen julkisen terveyden-
huollon kenties räikeintä ongelmaa, keskimäärin 
heikkoa ja paikoin skandaalimaisen huonoa perus-

Vallansiirtoa virka-
vallalle voidaan 
tasapainottaa 
lisäämällä kuntalaisen 
valinnanvapautta

Palveluiden kanssa 
pulaan jäävä ei 
voi saada apua 
kuntasektorin 

ulkopuolelta

Lakiluonnos on 
itsessään eräänlainen 
resepti riitaan
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terveydenhuollon hoitoonpääsyä ei voida korjata 
mallilla, joka ei sisällä palveluiden käyttäjän valin-
nanvapautta sekä monituottajuutta, joka on edel-
lytys valinnanvapauden käyttämiselle. Tästä ovat 

huomauttaneet alan molem-
mat asiantuntijavirastot (laa-
tikko 4).
On valitettavaa, että lain val-
mistelijat tarjoavat uudistuk-
seksi mallia, joka ei korjai-

si nykyjärjestelmän syvästi epäoikeudenmukaisia 
palveluiden saatavuuteen liittyviä ongelmia.

Sotessa asuu liian suuri riski

Taloudellisesti sote-uudistuksen toteuttaminen 
järjestämislakiluonnoksen hämärien nuottien mu-
kaan olisi kuin käsikranaatin kuljettamista sokka 
irti. Sekä palveluiden tuottajat että niiden rahoit-
tajat olisivat pitkälti samat tahot kuin nykyisinkin. 
Uudistuksesta pitäisi saada irti tehokkuutta pelkil-
lä hallinnon muutoksilla.
Kun sote-uudistus käynnistettiin keväällä 2014, in-
nokkaimmat visioivat, että Suomella on nyt mah-
dollisuus astua sosiaali- ja terveydenhuollossa 
edelläkävijäksi. Missään muualla ei ole toteutettu 
vastaavan kaltaista palveluiden integraatiota.
Mahdollisuuden ohella tällaisessa mallissa asuu 
myös valtava riski. Sote-uudistuksen ydin perus-
tuu vanhanaikaiselle ajattelulle, jossa monopoli-
tuottaja yrittää optimoida ja rationalisoida oman 
tuotantokoneistonsa toimintaa.
Uudistuksessa haetaan palveluntuotannon mitta-
kaavaetuja, joiden olemassaolosta tai saavutetta-

vuudesta ei ole varmuutta. Lisäksi onnistuminen 
vaatisi poikkeuksellisen korkeatasoista johto-osaa-
mista. On kysyttävä rehellisesti, löytyykö sitä riit-
tävästi kuntasektorin sisältä.
Uudistuksessa otettaisiin liian iso taloudellinen ris-
ki sellaisessa julkistaloudellisessa tilanteessa, jossa 
ei enää olisi varaa epäonnistua. Järkevämpää olisi 
seurata Ruotsin mallia, jonka 
toimivuudesta on kertynyt ly-
hyessä ajassa jo paljon tutki-
musaineistoa.12

Ruotsin malli johti todiste-
tusti palvelutuotannon tehos- 
tumiseen, laadun paranemiseen sekä patoutuneen 
kysynnän purkautumiseen. Se toi tasa-arvoisen ja 
nopean hoitoonpääsyn kaikille, millä voi olettaa 
olevan merkitystä sairauksien ja sosiaalisten ongel-
mien ennaltaehkäisyn lisäksi tasa-arvon, tervey-
dentilan ja hyvinvoinnin kohentumisen kannalta.

Järjestämislakiluonnoksesta puuttuu 
taloudellinen järki

Lakiluonnoksen perusteluissa ei esitetä lukuja saa-
ti todistelua siitä, että sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toiminta tehostui-
si tai sen laatu paranisi 
uudistuksen myötä.
Omassa vaikutusarvios-
saan THL ei juurikaan 
uskalla luvata kustan-
nussäästöjä.13 Kunnanjohtajat ovat puolestaan ker-
toneet kyselytutkimuksessa olettavansa kustannus-
ten kasvavan.14 Varoittavana esimerkkinä on mai-
nittu pari vuotta sitten tehty ensihoidon keskittä-
minen sairaanhoitopiireille, joka nosti ensihoidon 
kustannuksia saman tien kymmeniä prosentteja.15

Rohkeimmissa visioissa sote-uudistuksen talou-
dellinen järki löytyisi mm. palveluverkon rajusta 
saneerauksesta irtisanomisineen, terveyskeskus-
ten vuodeosastohoidon lopettamisesta sekä ”yli-
hoidon” suitsemisesta.16

Lakkautettavien sairaaloiden tilalle pitäisi kuiten-
kin rakentaa uusia. Palveluntuotannon uudet kun-
nalliset toimijat ja toimintamallit johtaisivat laajoi-
hin investointeihin.
Yksittäiset kunnat pyrkisivät varmistamaan palve-
luntuotantoa omassa kunnassa investoimalla uu-
siin kiinteistöihin ja uuteen kapasiteettiin, huoli-
matta siitä, että vanhaakin kapasiteettia on vajaa-
käytössä.

 

• THL huomautti sote-uudistuksen vaikutusar-
viossaan seuraavasti: ”Jotta valinnanvapautta 
voitaisiin hyödyntää laajemmin ja aidosti, tulisi 
erityisesti perusterveydenhuollon kohdalla sää-
tää siitä lailla ... perusterveydenhuollon saata-
vuusongelmaa on vaikea, jollei mahdoton rat-
kaista huomioimatta nykyisiä työterveyshuol-
lon sairasvastaanoton tuottajia.”

• Hyvin samankaltaiseen arvioon päätyi Kelan 
johtajisto omassa sote-laista antamassaan lau-
sunnossa: ”Kelan näkemyksen mukaan asiakkai-
den valinnanvapaus ja palveluiden saatavuus 
erityisesti perusterveydenhuollossa ja erikois-
lääkäripalveluissa voidaan taata ainoastaan yk-
sityistä palvelutuotantoa hyödyntämällä.”

Laatikko 4 
Sekä THL että Kela esittävät valinnanvapautta11

Malli ei korjaisi 
nykyjärjestelmän 
ongelmia

Uudistuksessa 
otettaisiin liian iso 
taloudellinen riski 

Kunnanjohtajat ovat 
kertoneet olettavansa 
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Uusia investointeja tehtäisiin myös siksi, et-
tä julkisen toiminnan osuus kasvaisi ja yksityi-
sen toiminnan korvaaminen edellyttäisi henki-
löstöä, kiinteistöjä, kalustoa, koneita ja laitteita. 
Henkilöstökustannukset kasvaisivat kuntaliitok-

sista tutulla tavalla, sil-
lä palkat harmonisoitai-
siin.
Lisäksi, vaikka sote-jär-
jestämislakiluonnos ei 
sisälläkään kuntauu-
distuksista tuttua pykä-

lää henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojas-
ta, on oletettavaa, että irtisanomissuoja tulisi kos-
kemaan myös sote-uudistusta. Näin siksi, että suu-
ri osa sote-henkilöstöstä on joka tapauksessa jo nyt 
irtisanomissuojan piirissä.
Mikäli haluttaisiin, että irtisanomissuoja ei var-
muudella koske myös sote-uudistusta, eduskun-
nan pitäisi poistaa kyseinen pykälä voimassa ole-
vasta kuntarakennelaista.

Soten keskeiset tavoitteet eivät toteudu ilman 
valinnanvapautta

Kenties suurin erhe sote-järjestämislaissa on kui-
tenkin hämärän, ideologisen muurin pystyttämi-
nen julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin 
palvelutuotannon väliin. Oikeasti julkinen ja yksi-
tyinen palvelutuotanto ovat hyvin pitkälle yhtä.
Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon mark-
kinoiden koko on noin 25 miljardia euroa. 
Julkisrahoitteisen palvelun osuus tästä kakusta on 
noin 20 miljardia euroa. Loppujen 5 miljardin käy-
töstä kotitaloudet ja yhteisöt päättävät itse.
Vaikka markkina jaetaankin yleensä ”ilmaiseen” 
julkiseen palveluun ja yksityisiin palveluihin, on 
hyvä muistaa, että kyseessä on yksi ja sama mark-
kina. Palvelut ovat kummallakin puolella tätä ai-
taa aivan samoja. Ne pohjautuvat yhteen ja samaan 
lääke- ja hoitotieteelliseen taustaan, samoihin hoi-
tosuosituksiin. Samat lääkärit hoitavat aivan sa-
moja vaivoja niin julkisella kuin yksityiselläkin 
puolella.
Ilmaisia palveluita ei ole olemassakaan, vaan jokai-
sen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin käy-
tetyn euron maksaa lopulta suomalainen kotita-
lous tai yhteisö. Toiseksi ”julkiset” ja ”yksityiset” 
palvelut ovat pohjimmiltaan aivan samoja, oli nii-
den tuottaja sitten julkisyhteisö, yritys tai kolman-
nen sektorin toimija. Itse asiassa yksityiset toimi-

jat tuottavat Suomessakin noin kolmasosan (6 mil-
jardia euroa) julkisista sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluista.
Kolmanneksi, kilpailun lainalaisuudet toimivat 
sote-palveluissa pääpiirteissään aivan samalla ta-
valla kuin kaikissa muissakin pal-
veluissa: Ne ajavat toimijoita ke-
hittämään ja parantamaan toimin-
taansa, mikä yleensä koituu asiak-
kaan eduksi alempina hintoina ja 
parempina palveluina. Kilpailun 
puuttuessa myös sen tuomat kan-
nustimet puuttuvat, mikä tarkoit-
taa vähemmän ja huonompia palveluita sekä re-
surssihukkaa.
Näiden kolmen syyn vuoksi kilpailua laadulla aja-
va valinnanvapaus on erinomainen instrumentti 
sote-uudistuksen tärkeimpien tavoitteiden tavoit-
teluun.
Juuri näistä syistä sote-palvelut kuuluvat nykyisin 
myös EU:n hankintadirektiivin soveltamisalaan. 
Samoista syistä asiakkaan valinnanvapaus on osa 
julkisrahoitteisten terveyspalveluiden järjestelmää 
useimmissa EU-maissa ja siksi valinnanvapaudes-
ta on ollut helppo tehdä EU:ssa potilasdirektiivin 
myötä myös rajat ylittävää.
Tätä taustaa vasten lakiluonnosta on suorastaan 
masentavaa lukea. Vaikka meillä olisi kaikki syyt 
purkaa raja-aidat yksityisen ja julkisen terveyden-
huollon välillä, lakiluonnos haluaa rakentaa niiden 
välille Berliinin muurin. Sen toisella puolella oli-
sivat julkiset palvelut ja pelkästään niiden varassa 
olevat kansalaiset. Toisella puolella olisivat ne, jot-
ka voivat tarvittaessa käyttää myös yksityisiä palve-
luita. Vaikka kilpailu toimii myös terveydenhuol-
lon palveluissa, ei julkisrahoitteista markkinaa olla 
valmiita altistamaan kilpailulle. Esitys ei mahdol-
listaisi myöskään valinnanvapautta, eikä liioin ra-
jat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lain kor-
jaamista EU:n potilasdirektiivin mukaiseksi.

4. Miten tästä eteenpäin?
Jos järjestämislakiluonnos ei ratko palveluita käyt-
tävien kansalaisten ja ne rahoittavien veronmaksa-
jien ongelmia (ks. laatikko 5), on syytä kysyä, mitä 
ja kenen ongelmia ratkomaan järjestämislakiluon-
nos on oikeastaan tehty.
Suomessa viimeisten kymmenen vuoden aikana 
tehtyjä julkisten palveluiden uudistuksia on lei-

On oletettavaa, että 
irtisanomissuoja tulisi 
koskemaan myös
sote-uudistusta

Kilpailun 
puute johtaa 
huonompiin 

ja kalliimpiin 
palveluihin
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mannut pyrkimys suojella kuntatyötä, kuntien, 
kuntayhtymien ja kunnallisten liikelaitosten pii-
rissä tehtävää työtä ulkopuoliselta kilpailulta. Tälle 
on mainittu monia enemmän tai vähemmän hyviä 
syitä, kuntatyön huonosta kilpailukyvystä ammat-
tiliittojen reviirikiistojen kautta kunnallisen eläke-
järjestelmän kestävyyteen.

Sama tauti dominoi myös järjestämislakiluon-
nosta. Sillä ei pyritä turvaamaan julkisia palvelui-
ta vaan julkisten palveluiden julkista tuotantoa. 
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen johtaja Markku 
Jalonen sanoi asian selkokielellä lehtihaastattelus-
sa jo keväällä: ”Sote-palveluiden järjestämislaissa 
ja hankintalaissa pitää sää-
tää, että palvelut voidaan 
jatkossakin tuottaa kilpai-
luttamatta ja yhtiöittämät-
tä.”18

Suomessa on liki kymme-
nen vuoden ajan luotu eri-
laisia paikallishallinnon ja 
julkisten palveluiden uu-
distamisen malleja. Käytännössä jokainen näis-
tä malleista on osoittautunut mahoksi ja niiden 
varaan rakennetut uudistukset ovat kariutuneet. 
Tällaisten yhteiskunnallisten kokeilujen kansan-
taloudellinen ja inhimillinen hinta on nousemas-
sa hirvittäväksi.
Näissä uudistuksessa on lähdetty ratkaisemaan 
jonkun muun tahon kuin asukkaan ongelmia. 
Siksi uudistuksista on tullut erittäin monimutkai-
sia, usein lainvastaisia joko perustuslain tai EU:n 

Laatikko 5 
Muistilista sote-uudistajille

• Kaikille tasavertaiset palvelut: Voidaan turva-
ta vain valinnanvapaudella. Jokaisella palve-
luiden käyttäjällä on oltava mahdollisuus ää-
nestää jaloillaan, jos palvelu ei toimi.

• Asiakkaan etu: Palveluiden käyttäjän koko-
naisedun toteutumisen kannalta keskeisin-
tä on nopea hoitoonpääsy, hoidon suunnitel-
mallisuus ja vaikuttavuus – ei hoidon julkinen 
tuotanto.

• Kustannusjahti: Karanneita kustannuksia ei 
saada kuriin ilman kilpailua, valinnanvapautta 
ja niiden toimintaan tuomaa innovatiivisuutta 
ja tehokkuutta – julkisen tuotannon uusiutu-
miskyky ei yksin riitä.

Järjestämislaki-
luonnos ei turvaa 
julkisia palveluita 

vaan julkisten 
palveluiden julkista 

tuotantoa

Asukas

Sote-
järjestäjä

Valtio

Yksityinen
palvelun-
tuotanto

Kuntien 
palvelun-
tuotanto

Asukas
Yksityinen
palvelun-
tuotanto

Sairaan-
hoitopiiriKunta

Valtio

Nykyinen malli Uusi malli
Järjestäjä

Asukas

Palveluntuottaja

Rahavirta

Päätösvalta

Ohjaus

Palveluita

Kuvio 3 Sote-uudistus valinnanvapaudella ja monituottajuudella



12

tasolla. Yhteistä epäonnistuneille uudistusmalleil-
le on ollut myös se, että niissä taloudelliset hyö-
dyt ovat jääneet laskematta tai niitä on ollut mah-
dotonta arvioida. Vaikka hallinnon rakenteen pi-
täisi muovautua valitun uudistamisen strategi-
an mukaan, meillä lopputulos on ollut joka kerta 
päinvastainen. Ainoaksi strategiaksi onkin lopulta 

osoittautunut juuri hal-
linnon rakenne, jonka on 
sanellut jonkun muun ta-
hon kuin asukkaan on-
gelma tai reunaehto.
Nyt on syytä kysyä, min-
kä takia emme ota käyt-
töömme mallia, joka on 

jo käytössä muissa vastaavanlaisissa maissa ja jois-
ta on jo kertynyt kokemuksia.
Piirustuspöydällä oleva sote-malli on liian riski-
altis monestakin näkökulmasta. Kyse on ainutlaa-
tuisesta mallista, jollaista ei ole kokeiltu missään ja 
josta ei ole olemassa minkäänlaista kokemustietoa. 
Mahdollisesti hyvin kallis kokeilu ei ole viisas tapa 
toimia tässä tilanteessa.
Suomessa olisi jo aiemmin pitänyt siirtyä malliin, 
jonka peruspilarit olisivat valinnanvapaus ja palve-
luntuotannon moninaisuus (kuvio 3).

Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi perustamal-
la uusi paikallishallinnon taso, piirikunnat.19 Näillä 
olisi verotusoikeus sekä suorilla vaaleilla valitut 
päätöksentekijät.
Terveyspalvelut siirrettäisiin kokonaisuudessaan 
piirikuntien järjestämisvastuulle. Sitä vastoin suu-
rin osa sosiaalipalveluista voisi jäädä lähipalvelui-
na kuntien vastuulle.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio hoidet-
taisiin luomalla räätälöityjä palvelukokonaisuuk-
sia tarpeen mukaan. Integraatiota tukisivat nopea 
hoitoonpääsy, hoidon suunnitelmallisuus, kitkaton 
tiedonkulku sekä asiakasta seuraavan rahoituksen 
mahdollistava rahoitusjärjestelmä.
Sote-uudistajien on syytä keskittää osaamisensa ja 
tarmonsa näihin kysymyksiin sen sijaan, että voi-
mat keskitetään kiilan lyömiseen julkisen ja yksi-
tyisen sosiaali- ja terveydenhuollon väliin.
Sote-uudistuksen ytimeen on nostettava sosiaali- 
ja terveyspalveluita käyttävä suomalainen. Meidän 
on paneuduttava hänen ongelmiensa ratkomiseen. 
Muutoin jäämme kiertämään hallinnon rakenne-
uudistusten kehää. Se tuottaa rakenneratkaisuja 
jotka eivät toimi, ja jotka ovat kerta toisensa jäl-
keen osoittautuneet sekä lainvastaisiksi että talou-
dellisesti järjettömiksi.

Sote-mallin 
pitäisi perustua 
valinnanvapauteen ja
palveluntuotannon 
moninaisuuteen
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