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piteet” (§ 18). Se, mikä on tavallista syrjä-
seudulla, on hyvin epätavallista taajamissa. 
Miten nämä kuuluisat suoran valinnan 
palvelut tulisi rahoittaa, asutuskeskus-
ten vai syrjäseutujen palvelutarjooman 
mukaan? Vai kehottaako laki siirtämään 
kaiken muun kuin ”yleislääkärin tekemät 
tavanomaiset tutkimus- ja 
hoitotoimenpiteet” takai-
sin sairaaloiden osastoille 
ja niiden avovastaanotoil-
le, kuten lain peruste-
luosassa vihjaillaan. Tämä 
merkitsisi vuosikymmen-
ten mittaista paluuta 
menneisyyteen. Näyttääkin siltä, että 
peruspalveluita halutaan vahvistaa vain 
siirtämällä sote-keskusten jono sairaalan 
jonoksi. 

”Obamacare” on jo kauan sitten oival-
tanut, että potilaan polun kaikki kustan-
nukset on niputettava yhteen ennen kuin 
systeemin kustannustehokkuutta voidaan 
edes tarkastella. Hoito on toteutettava 
sillä tasolla ja siinä ympäristössä, jossa 
sen toteuttaminen on kaikki kustannukset 
huomioon ottaen tehokkainta, potilaan 
turvallisuudesta tinkimättä. Tuo niputta-
minen kulkee anglosaksisessa termissä 
sanalla ”bundling”. Tämä ajattelutapa on 
täysin vieras valinnanvapautta koskevalle 
lakiluonnokselle ja sen kokemattomille 
kynäilijöille.

Totisiin pulmiin päästään, kun sote-kes-
kuksen palveluvalikkoon, siis asiakkaansa 
tunteviin moniammatillisiin lähipalvelui-
hin, yritetään liittää myös sosiaalipalvelut. 
Törmätään perustuslain 124 §:ään, jossa 

kielletään ”merkittävän julkisen vallan” 
siirtäminen muulle kuin viranomaiselle. 
Monen miljardin veroeuron reallokointi 
täyttänee ”merkittävän julkisen vallan käy-
tön” kriteerit. Siis myös horisontaalinen, 
eli sote-integraatio on parasta pyyhkiä 
pois laista ja siirtää kaikki palveluita paljon 

kuluttavat suomalaiset pois 
lähipalveluiden piiristä liike-
laitokseen. Voimme samalla 
unohtaa koko sosiaalisektorin 
ja tyytyä puhumaan pelkistä 
terveyspalveluista. Sinne meni 
siis vuorostaan horisontaali-
nen integraatio. 

Ja näin päätetäänkin tehdä: sote-
keskukseen jää sosiaalipalveluista ”ohjaus 
ja neuvonta”. Muistisairaat, hauraat 
vanhukset, päihde- ja mielenterveyspo-
tilaat, moniongelmaiset lapsiperheet, 
kotoutujat, työttömät ja kuntoutujat eli 
kansan vähäväkisin, poliittisesti äänetön 
kymmenesosa, saa käteensä varmaan 
jonkin osoitteen, mistä apu ehkä löytyy ja 
varmaankin samalla kehotuksen ryhdis-
täytyä ja häipyä näkyvistä hyviä bisneksiä 
pilaamasta. Ellei tämä täytä pompottelun 
ja perustuslain 6 §:n syrjintäkriteereitä, 
niin mikä sitten täyttää? 

Hallitus on nyt ottanut tavoitteekseen 
kansalaisten eriarvoisuuden vähentämi-
sen. Tuntu aika kornilta, että aivan samaan 
aikaan hallitus vie vaikka väkisin maan 
sosiaalipalvelujärjestelmää kasvavan eriar-
voisuuden suuntaan. 

Ei toki pahuuttaan, eikä edes tahallises-
ti, vaan ideologioidensa ja vallanhimonsa 
sokaisemana.

Sotesekoilussa on siirrytty kupletin 
seuraavaan vaiheeseen eli kapi-
taatioperusteisten korvausten 

määrittelyyn. Tämä on kiteytetty uuden 
lakiluonnoksen kahteen pykälään (§ 18 ja 
§ 65). Edellisessä selvitetään, mitä sote-
keskuksessa pitäisi tehdä, jälkimmäisessä 
mitä puuhailusta pulitetaan. Peruspal-
veluministeri on tosin kiistänyt oikein 
uutisruudussa, että mitään jyvitystä olisi 
edes harkittu. 

No kyllä on. Suurin virhe tehdään heti 
kärkeen. Kun kunta on tähän asti mak-
sanut peruspalvelut ja kuntien yhtymä 
erikoisairaanhoidon, tämän toiminnallisen 
ja rahoituksellisen kaksijakoisuuden anne-
taan jatkua tulevinakin vuosina. Ei havaita, 
että jatkossa maakunta maksaa mo-
lemmat. Siis integroinnin vahvistamisen 
tavoitetta lähestytään siten, että orasta-
vakin vertikaalinen integraatio puretaan. 
Miksi? Siksipä tietenkin, ettei lainlaatija 
ole vielä poisoppinut vanhasta ja myös 
siksi, että näin tehdään tiheästi asutussa 
manner-Euroopassa, jonka terveyden-
huoltojärjestelmät ovat osoittautuneet 
tehottomiksi. 

Tästä näkökulmasta määritellään sote-
keskuksen palvelupaletti. Sen keskeisin 
elementti on ”yleislääkärin tekemät 
tavanomaiset tutkimus- ja hoitotoimen-
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          Totisiin pulmiin päästään, 
kun sote-keskuksen palve-
luvalikkoon yritetään liittää 
myös sosiaalipalvelut.
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