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Kapitaatiomalli toteutetaan 
muutoksen ensimmäisessä vai-
heessa siten, että järjestäjä jakaa 
maakunnan vähintään 40 000 – 

50 000 asukkaan alueellisiin yksiköihin, 
mieluummin näitä suurempiin. Nämä 
ovat järjestelmän riskipooleja. Näin 
suuri alueellinen kokonaisuus sisältää 
kaikki palvelumuodot, myös mielenter-
veys- ja päihdepalvelut ja hoivan. Poolin 
kaikki hyvinvointikustannukset ovat 
arvioitavissa toteutuneista tilinpäätök-
sistä prosentin tai parin tarkkuudella.  
Mutta asukaskohtaiset keskimääräiset 
kustannukset eivät ole yksiköissä yhtä 
suuret, vaan vaihtelevat tunnetulla 
tavalla alueittain väestön sairastavuu-
den, työllisyyden ja elintapojen mukaan. 

Terveyspalveluiden sisäinen sekä 
terveys- ja sosiaalipalveluiden välinen 
integraatio toteutetaan jokaisen riski-
poolin sisällä. Poolin parhaat asiantun-
tijat ketjuttavat vaikuttavimmat hoidot 
ja sosiaalipalvelut käyttäen harkintansa 
mukaan yksityisiä ja julkisia tuottajia. 
Myös pienille tuottajille osoitetaan teh-
täviä. Ketjut ulottuvat palvelutarpeen 
arvioinnista kuntoutukseen ja vaikutta-
vuuden pitkäaikaiseen seurantaan. By-
rokratia kutistuu, koska kaikki ”hallin-
toraha” on poissa palvelutoiminnasta. 
Ratkaisuja ei enää mikromanageerata 
lainlaatijan määräysten mukaan, vaan 

ne valitaan järkevästi, paikallistekijät 
tuntien. 

Entä valinnanvapaus? Ellei riskipoo-
li kykene hoitamaan omaa tehtäväänsä, 
esimerkiksi jonottomuutta kansalaista 
tyydyttävällä tavalla, kansalainen voi jo 
puolen vuoden kuluttua vaihtaa poolia. 
Tässä ja vasta tässä vaiheessa arvioi-
daan vaihtajan yksilöllinen euromää-
räinen hyvinvointiriski soveltamalla 
kansainvälisesti testattuja perusteita 
(mm. Adjusted Care Groups ja Care 
Need Index). Riskiraha siirtyy silloin 
toiselle riskipoolille. Tällä tavoin oltai-
siin aivan toisessa todellisuudessa kuin 
kömpelössä ns. suoran valinnan palve-
luiden kapitoinnissa. Nyt lakiluonnos 
heikentää peruspalveluita typistämällä 
sosiaalipalvelut käsittämään vain ”ohja-
uksen ja neuvonnan”, ja peruspalvelui-
den sisältö vaihtelee alueittain. Perus-
palvelut myös muuttuvat ajan mukana, 
koska tavoitteena on niiden vahvista-
minen ja asiakkaan ”pompottelun” vä-
hentäminen. Mahdollisimman monet 
asiakkaan hyvinvointipulmat pyritään 
saamaan kerralla kuntoon.  

Tämän jälkeen onkin jo yhdente-
kevää, onko riskipoolin palveluiden 
ketjuttaja, ”väestötasoisen hyvinvoin-
tiprosessin omistaja”, yksityinen vai 
julkinen. Kerman kuorinta vaikeutuu, 
sillä jokaisella riskipoolilla on pysyvä 

Valinnanvapautta koskevaa laki-
luonnosta on arvosteltu sen kyvyt-
tömyydestä hallita kustannusten 
kasvua. Onko valinnanvapauden ja 
kustannusten hallinnan samanai-
kainen toteuttaminen ylimalkaan 
mahdollista? 
   Kustannusten hallinnan teoreet-
tinen raami on selkeä: käytetään 
kapitaatiomallia viisaasti ja toteu-
tetaan palveluintegraatio mah-
dollisimman asiantuntevasti. Sen 
jälkeen sovelletaan kilpailuttamista, 
ei aikaisemmin.
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kokonaisvastuu kohde-
väestönsä hyvinvoinnis-
ta. Kilpailu on siirtynyt 
riskipoolien ulkopinnalle 
erillisten suoran valin-
nan palveluiden tuot-
tajien kilpailuttamisen 
asemesta. Vertauskuval-
lisesti kansalainen valit-
see häntä miellyttävän 
illallismenun muutamasta vaihtoeh-
dosta sen sijaan, että sadat tuhannet 
suomalaiset alkaisivat selailla á la carte 
-listoja ja juomavaihtoehtoja, pikkurilli 
asiantuntevasti pystyssä. Oman elä-
mänhallintansa menettäneiden, kuten 
päihde- ja mielenterveyspotilaiden, pal-
veluiden vastuullinen tuottaminen olisi 
yhtä tärkeätä kuin kaikkien muidenkin. 
Malli on etäällä Meri-Lapin ratkaisusta, 
samoin Ylä-Savon ”kunnanlääkäreistä”. 
Kummallakaan niistä ei ole kokonais-
vastuuta sen enempää listautuneiden 
yksilöiden kuin väestönkään hyvin-
voinnista.

Laadullinen kilpailu poolien välillä 
olisi totisinta totta, sillä jonottamisen 
tai huonon kohtelun salliminen uhkai-

si supistaa poolin tuloja 
välittömästi. Jonoton ja 
muutenkin laadukas toi-
minta palkittaisiin vastaa-
vasti toisista pooleista siir-
tyvillä euroilla. Alun perin 
maantieteelliset riskipoo-
lit muuttuisivat vähitellen 
osittain päällekkäisiksi. 

Olisiko tässä ratkaisu?
Näin tuodaan yksityinen ja julkinen 
tuottaja viimein ”samalle viivalle”. Kan-
salainen saa valita riskipoolinsa eli ala-
oven ”jaloillaan äänestäen”. Tuottajien 
keskinäinen kilpailu toteutuu.  Järjestä-
jä ja tuottaja ovat täysin erillään.  Kus-
tannuskehitys on julkisen rahoittajan 
hallinnassa: prosentin reaalilisäys per 
vuosi. Malli toteuttaa sote-hankkeen 
alkuperäiset tavoitteet, yhdenvertai-
suuden ja kustannusten hallinnan, mitä 
nykyinen lakiluonnos ei vieläkään tee. 
Lakiluonnos kasvattaa kustannuksia jo 
lisäämällä mutkikkaita ja helposti rii-
tautettavia transaktioita. 

Koska lakiehdotus ei pakota tuot-
tajaa ottamaan kokonaisvastuuta sen 

enempää asiakkaasta kuin väestöstä-
kään, se suorastaan kannustaa osaopti-
mointiin ja kermankuorintaan. Yksilöä 
koskeva vastuunotto pysähtyy ”suo-
ran valinnan palveluihin”, ja väestöä 
koskeva vastuunotto jää ”Meri-Lapin” 
kaltaiseen keinotekoiseen jakoon, jossa 
juuri eniten integraatiosta hyötyvä mo-
niongelmainen väestönosa jätetäänkin 
julkiselle tuottajalle.   

Malli muistuttaa poliitikkojen kiro-
amaa kokonaisulkoistusta. Silti osa ko-
konaisvastuullisista ulkoistuksista on 
osoittautunut toistaiseksi hyväksi kei-
noksi hallita kustannuksia ja parantaa 
hoitoon pääsyä. Ainoat pulmat koskisi-
vat viranomaistehtävien hoitamista ja 
hyvin harvaan asuttuja alueita.

Tehokkaan kilpailun toteuttaminen 
syrjäseuduilla onkin matemaattisesti 
mahdoton tehtävä. Jos tätä päädytään 
pitämään kansalaisten yhdenvertai-
suusongelmana ja siten perustuslail-
lisena pulmana, rikkoo tämäkin malli 
perustuslakia.  Sama koskee silti kaikkia 
muitakin yhtäläisen valinnanvapauden 
toteuttamisyrityksiä. 

Integroitujen ja kapitaatiorahoitteis-
ten riskipoolien välinen kilpailu vastaa 
mahdollisimman hyvin 23.3.2014 Kesä-
rannassa pääministeri Kataisen aikana 
tehtyä kahdeksan eduskuntapuolueen 
puheenjohtajan allekirjoittamaa kon-
sensuspaperia. Yhdenkään puolueen 
puheenjohtaja ei ole vielä ottanut ni-
meään pois paperista. Neljä vuotta on 
kohta hukattu tuottamattomaan vatu-
lointiin. Olisiko siis jo aika toteuttaa 
yhteinen alkuperäinen suunnitelma? 

          Osa kokonaisvastuullisista ulkoistuksista 
on osoittautunut toistaiseksi hyväksi keinok-
si hallita kustannuksia ja parantaa hoitoon 
pääsyä.

          Koska lakiehdotus ei 
pakota tuottajaa ottamaan 
kokonaisvastuuta sen 
enempää asiakkaasta kuin 
väestöstäkään, se suorastaan 
kannustaa osaoptimointiin ja 
kermankuorintaan.
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