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Soten rahoitus ja järjestämislaki puhuttivat 
SELYn hallituksen syyskokouksessa

SELYn hallitus kokoontui syksyn 
suunnittelukokoukseen 5.9.2014 
Espoon Hanasaareen. Kokouksessa 

kuultiin Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen vs. ylijohtaja Markku Pekurisen 
alustus terveydenhuollon rahoittamises-
ta ja Suomen Lääkäriliiton johtaja Heikki 
Pärnäsen alustus sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämisen lakiluonnoksesta. 

Ylijohtaja Markku Pekurisen esitys 
terveydenhuollon rahoituksesta sisälsi 
tietoa ja pohdintaa juuri ilmestyneestä 
THL:n raportista Sosiaali- ja terveyden-
huollon keskeiset rahavirrat. Raportin 
ovat toimittaneet Markku Pekurinen 
ja tutkimuspäällikkö Timo T. Seppälä. 
Raportti on ensimmäinen vaihe sosiaa-
li- ja terveysministeriön THL:lle anta-
masta toimeksiannosta laatia sosiaali- ja 
terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän 
rahavirtojen kartoitus ja kokonaiskuvaus. 
Selvitys liittyy hallituksen rakennepoliit-
tiseen ohjelmaan ja on taustamateriaalia 
monikanavarahoituksen purkua pohti-
valle työryhmälle.

Markku Pekurinen totesi selvitystyön 
vahvistaneen käsitystä, että sosiaali- ja 
terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä on 
monimutkainen ja paikoitellen vaikeasti 
hahmotettavissa. Sitä on vaikea halli-
ta, koska rahoittajia on useita ja rahan 

kulkureittejä monta. Pekurisen mukaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon rahavirtoja 
on nyt ensimmäistä kertaa kuvattu niin, 
että mukana ovat terveydenhuollon li-
säksi sosiaalihuolto ja vanhustenhuolto. 
Vanhustenhuollon, sosiaalihuollon sekä 
mielenterveys-, päihde- ja kuntoutus-
palveluiden menoista ja rahoituksesta 
on Pekurisen mukaan tarpeen koota 
nykyistä yksityiskohtaisempaa tietoa 
koko maan tasolla. Lisäksi tarvitaan eril-
lisselvityksiä kuntien, Kelan, vakuutus-
yhtiöiden, työnantajien ja kotitalouksien 
rahoittamista palveluista.

Heikki Pärnänen toi kokoukseen ajan-
kohtaista tietoa sote-järjestämislakiluon-
noksesta ja asian etenemisestä. SELYn 
viime kevään valtuuskunnan kokoukses-
sa järjestämislakia käsiteltiin jo laajasti 
mm. STM:n johtaja Liisa-Maria Voipio-
Pulkin ja Heikki Pärnäsen alustusten 
pohjalta. Nyt voitiin paneutua tarkem-
min tiettyihin erikoislääkärien työhön ja 
erikoissairaanhoitoon liittyviin yksityis-
kohtiin. Erityisesti lakiluonnoksen tuot-
tamisosuudessa tuottajatasot herättivät 
vilkasta keskustelua. Asia on nyt mitä 
ajankohtaisin, koska sosiaali- ja terve-
ydenhuollon järjestämislakiluonnos on 
lausuntokierroksella, ja lausunnot tulee 
jättää STM:öön 14.10.2014 mennes-

sä. Epäselvää on vielä mm. se, ovatko 
tuottamisvastuulliset kunnat ja kun-
tayhtymät pääasiallisia palveluntuot-
tajia vai missä laajuudessa ne voisivat 
hankkia palveluita muilta julkisilta tai 
yksityisiltä tuottajilta. Mahdollisimman 
laaja tuottajapooli, yhteisesti sovituilla 
pelisäännöillä, olisi potilaankin etu. 
Myös konkreettiset palvelukokonaisuu-
det puuttuvat vielä.

Terveydenhuollon rahoitusta ja 
sote-järjestämislakiluonnosta käsitel-
tiin edelleen myös seuraavana päivänä 
SELYn hallituksen kokouksessa. Siellä 
oli esillä myös mm. SELYn ensi vuo-
den kesäkuussa isännöimäksi sovittu 
pohjoismainen ylilääkärikokous (NordÖl)  
Helsingissä, tulossa oleva Lääkäriliiton 
ja SELYn valtuuskuntavaalivuosi, SELYn 
alueellisilla lääkäripäivillä järjestämä 
johtamisen teemaan liittyvä koulutus 
sekä liiton hallituksen ja jaosten toimin-
ta.  SELYn seuraava hallituksen kokous 
on 30.9.2014, jolloin jatketaan mm. sote-
järjestämislakiluonnoksen käsittelyä. 
Seuraava SELYn valtuuskunnan kokous 
on 11.12.2014 Lääkäritalolla.
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