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Julkinen keskustelu ns. sote-uudistusta 
on naurattanut kansaa nyt parin vuo-
den ajan. Kari Välimäen ja peruspalve-

luministerin kannanotot ehtivät yhdessä 
vaiheessa kertoa paluusta lähtöruutuun: 
sairaanhoitopiirit jäävät ja niiden määräk-
si jää 20. Kun palvelurakenneuudistuksen 
selvityshenkilöiden ehdotus tuli vihdoin 
julki, se jakoi Suomen 34 sote-alueeseen ja 
hävitti sairaanhoitopiirit.  Heti seuraavana 
päivänä hallituksen kehysriihi päätti, että 
Suomeen tuleekin vain 20 sote-aluetta. 
Aika hieno tulos, että osattiin edes kotiin 
tuolta turhanpuoleiselta odysseialta.

Kuntapohjaisen terveydenhuollon ja 
toimivan integraation yhteensovittaminen 
onkin ylivoimainen tehtävä, ellei kunnan 
väkiluvuksi hyväksytä vähintään puolta 
miljoonaa asukasta. Ellei kuntaa haluta 
turvottaa tällaiseksi, valinta on tehtävä 
välillä kunnallinen tai kunnollinen. Kum-
mallinen ei tässä käy vaihtoehdosta.

Koska takkia ei saatu eikä liiviäkään 
näytä tulevan, tulisiko tuluskukkaro? 
Semmoiseksi esitän Kainuun integraatio-
kokeilun laajentamista siten, että Kelan 
rahat pannaan alueellisesti samaan 
pussiin kuntien rahojen kanssa. Näin ovat 
esittäneet läksynsä tehneet selvityshen-
kilöt Lauri Nuutinen ja Tuomo Pääkkönen. 
Heidän huolellinen esityksensä tosin koski 
koko Oulun erityisvastuualuetta eikä pelk-
kää Kainuuta. Rohkenen epäillä, että Oulun 
puolessa on sen verran paljon työtervey-
denhuollon ja ns. privaatin liikavarpaita 
tallattaviksi, ettei hanke noin laajana 
etenisi ollenkaan. Siis koealueeksi pelkkä 
Nälkämaa, ei muuta. 
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Ympäri käydään, yhteen tullaan

Kainuun osalta on hyvä pitää mielessä, 
että siellä on harjoiteltu sote-yhteistyötä 
vuosikausia, eikä sairaalasta myöskään 
kulje mitään laskuja kuntien suuntaan. 
Hoidetaan, mitä on sovittu ja siten kuin 
on sovittu. Byrokratia on puristettu mini-
miin, ja hyvä niin. 

Maan hallitukselle kuvittelisin tällaisen 
ratkaisun kelpaavan. Hallitusohjelmaa 
on nyt toteutettu puoliväliin asti, mutta 
vastoin suunnitelmia rahoituksen monika-
navaisuuden selvittämishankkeista ei ole 
kuulunut toistaiseksi mitään. Tässä olisi 
sopiva empiirinen koe vapaaseen käyt-
töön: putoaisiko taivas, jos Suomessakin 
lähdettäisiin länsimaiseen, yhden julkisen 
rahoituskanavan käytäntöön?

Totta kai selvitysmiesten esittämä 
hanke rajoitettunakin edellyttäisi seuran-
taa, jonka toteuttaisi puolueeton asian-
tuntijaorganisaatio. Tarvittaisiin myös 
joukko osaavia lakimiehiä muokkaamaan 
erityishuoltopiirin normipohjaa vastaa-
maan hankkeen asettamia tarpeita. Tästä 
huolimatta saataisiin edes yrityksen tyn-
kää ja vielä siihen suuntaan, johon joka 
tapauksessa tullaan kulkemaan.

Vaihtoehtona on tietenkin odotella 
EU:n direktiiviä, joka kieltää kansalaisten 
kaiken segmentoinnin julkisessa palvelu-
rahoituksessa. Kela on julkinen rahoittaja, 
sanottiinpa siitä mitä tahansa, ja työsuh-
teisuus tai sen puuttuminen on kiistaton 
diskriminointiperuste. Kyllä EU:lta on 
turhempiakin direktiivejä tiristetty, ja osa 
on tullut ihan tiristämättäkin. 

Siis miksi ei?
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