
Sote-uudistuksella tavoitellaan 
laadun, saatavuuden ja kustannus-
vaikuttavuuden parantamista. Jul-

kisen terveydenhuollon suurin kuluerä 
on erikoissairaanhoito, lähes seitsemän 
miljardia euroa. Julkiseen perustervey-
denhuoltoon kuluu runsas kolme ja ham-
mashoitoon puolisen miljardia euroa.

Kustannusvaikuttavuuden tavoitteek-
si on asetettu kustannusten nousuksi 
vuosittain 0,9 prosenttia, kun se nyt on 
vaihdellut aivan viimeistä tilastovuotta 
lukuun ottamatta neljän ja seitsemän 
prosentin välillä.

Soten suurimmat muutokset eivät 
puheista huolimatta näytä olevan valin-
nanvapaudessa. Suurin muutos on itse 
asiassa ennen sote-uudistusta tapahtuva 
hoitojen keskittäminen. Muualla Eu-
roopassa valinnanvapaus on yhdistetty 
palvelujen tuottamisen avaamiseen mo-
nituottajamallin mukaisesti. Kun tilaajaa 
ja tuottajaa on alettu erottaa esimerkiksi 
Englannissa tai Ruotsissa, ajatus on ollut, 
että tilaajataho määrittää hinnan ja 
laatuvaatimukset, kaikki järjestelmässä 
olevat tuottajat saavat samat korvaukset 
samoin perustein, ja valinnan hoitopai-
kasta tekee potilas.

Suomen sote-valmistelu menee vain 
pieneltä osin samoin kuin muualla 

Euroopassa. Osa perusterveydenhuol-
losta on siirtymässä valinnanvapauden 
piiriin ylläkuvatuin periaattein. Tällöin 
voidaan olettaa, että myös uudistuksen 
tavoitteita saavutetaan. Jos hinnoittelu 
rakennetaan oikein ja tilaaja osaa kytkeä 
siihen laatuun ja saatavuuteen perustu-
via elementtejä, syntyy jotain aiempaa 
parempaa.

Erikoissairaanhoidossa valinnanva-
pauden työkaluja ei juuri olla käyttämäs-
sä. Nykyinen hoitojen keskittäminen ei 
tapahdu todellisiin laaturekistereihin 
perustuen. Se ei myöskään tapahdu 
hinnoitteluun perustuen. Keskittämis-
päätösten taustalla on yleinen usko 
suurempien yksiköiden laadukkaampaan 
toimintaan. Laatua ei kuitenkaan tuo 
yksikön koko vaan se, johdetaanko yksik-
köjen laatua keskitetysti ja onko laadun 
seuranta ja raportointi järjestelmällistä 
ja läpinäkyvää.

 Keskittäminen saattaa tuoda tai olla 
tuomatta hoidollisia hyötyjä. Sama kos-
kee taloudellisia hyötyjä. Sote-uudistuk-
sessa olisi myös mahdollisuus käyttää 
yleiseurooppalaisia periaatteita: voitai-
siin kytkeä nykyiseen julkisen erikoissai-
raanhoidon sisällä tapahtuvaan potilaan 
valinnanvapauteen myös tilaajan ja 
tuottajan erottaminen siten, että tilaaja 

hyväksyisi tuottajiksi sellaiset toimijat, 
jotka kykenevät määrättyyn laatutasoon 
ja määrättyyn hintaan. Näin olisi alkanut 
terve kehitys, joka johtaisi organisaatioi-
den kehittymiseen, mahdollisesti yhdis-
tymisiin ja laadun läpinäkyvyyteen.

Nykysuunnitelma, jossa nykyinen pal-
veluseteli muuttuu nimeltään asiakasse-
teliksi, ja asiakassetelin jakajana jatkaa 
maakuntien tuottajapuoli, palvelulaitos 
(eli nykyinen sairaanhoitopiiri), ei olen-
naisesti muuta nykytilannetta. Asiakas-
seteli toimii yhä palvelujen täydentäjänä. 
Alkuperäisissä sote-ajatuksissa asiakas-
setelin jakajaksi ajateltiin tilaajapuolta, 
jolloin tuottajat joutuisivat tasaveroi-
seen kilpailuun keskenään.

On harmi, jos sotessa suurin muutos 
on maakuntamalli. Kansalaiset ansaitsi-
sivat enemmän: taloudellisesti kestävän 
järjestelmän, jossa saatavuus on hyvä ja 
potilaan kokemus positiivinen.
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