
Sote-uudistuksen kaatuminen oli 
poliittisen opposition riemuvoitto. 
Myös isoimmissa kaupungeissa 

juhlittiin. Monessa maakunnassa tunnel-
mat ovat sen sijaan päinvastaiset, vaikka 
lopputulos alkoi viimeisten kuukausien 
aikana näyttää väistämättömältä. Vuosi-
en työ on valumassa hukkaan. Tuhansia 
tunteja kokoushuoneissa, tulevaisuusus-
koa, toteuttamista vailla olevia, valmiita 
suunnitelmia.

Harmitus lisääntyy, kun ymmärretään, 
kuinka paljon viime vuosien kehittä-
mistyöstä oli laskettu sote-uudistuksen 
toteutumisen varaan ja mitä kaikkea olisi 
saatu aikaan nyt hukatuilla 
voimavaroilla. Se, mikä 
tuntuu voitolta vaurailla 
kaupunkiseuduilla, maistuu 
kitkerältä suuressa osassa 
muuta maata. Erityisen hä-
dissään ollaan pienissä kun-
nissa, joissa rahoituskriisi on 
jo todellisuutta. Tyhjenevissä ja ikääntyvis-
sä maakunnissa eletään eri todellisuutta 
kuin hyvinvoivassa pääkaupungissa.

Pettymys oli käsin kosketeltavaa myös 
oman maakuntani Keski-Suomen kuntien 
ja sairaanhoitopiirin välisissä sopimusoh-
jausneuvotteluissa. Monen asian käsittely 
oli viivästynyt ja päätöksenteko mutkistu-
nut jäätyämme turhaan odottamaan sote-
ratkaisua. Tuntuu kuin olisimme siirtyneet 
muutamassa viikossa vuosikausia ajassa 
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taaksepäin. Raja-aidat ovat palanneet 
ja keskusteluun on tullut ikäviä kaikuja 
menneisyydestä. 

Maakunnissa, joissa on jo sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä, tilanne 
on toiminnan organisoinnin ja eri toi-
mintojen integraation kannalta helpompi. 
Mutta näissäkin kuntayhtymissä odotet-
tiin rahoitusuudistusta, mikä olisi keven-
tänyt erityisesti pienten kuntien taakkaa. 
Vapaaehtoinen kuntayhtymämalli ei ole 
ongelmaton. Yhteisen sävelen löytyminen 
voi olla vaikeaa vahvojen, omanarvontun-
toisten seutukuntien kesken. 

Harmillisinta on se, että vaikka uudistus 
kompastui lopulta perustuslaillisiin ongel-
miin, todellisia syitä olivat valmistelun vah-
va poliittinen ohjaus, jääräpäinen sitou-
tuminen hallitusohjelman yksityiskohtiin, 
ideologioiden törmäyskurssi ja suurten 

kaupunkien voimakas vas-
tustus. Osa terveydenhuol-
lon ammattilaisista sekoitti 
sote-uudistuksen, erikois-
sairaanhoidon keskittämi-
sen ja päivystysuudistuksen 
eikä ymmärtänyt, että 
jälkimmäiset toteutetaan 

joka tapauksessa. Lähestyvät vaalit saivat 
tunteet pintaan ja viimeisenkin järjen hi-
venen hämärtymään. Valinnanvapaudessa 
nähtiin isoja uhkakuvia ja se sai julkisessa 
keskustelussa suhteettoman suuren roo-
lin. Keski-Suomen maakuntavalmistelussa 
suoran valinnan osuudeksi arvioitiin vain 
10 % kokonaisuudesta ja siitä valtaosa 
(vähintään 70 %) olisi ollut julkista tuo-
tantoa. Suomalaisten luottamus julkisiin 
palveluihin on vahva eivätkä kansalaiset 

ole tottuneet valitsemaan. Jyväskylän 
perusterveydenhuollon valinnanvapaus-
kokeilussa yksityisen palveluntuottajan 
valitsi vain viitisen prosenttia väestöstä. 

Hyvinvoiva Helsinki voitti tämän erän, 
mutta käytännössä muu Suomi hävisi. 
Voittajia ovat myös yksityiset terveyspal-
veluyritykset ja vakuutusyhtiöt. Häviäjiä 
ovat kansalaiset, jotka jatkavat jonotta-
mista perustason palveluihin, mikä on 
poikkeuksellista muihin OECD-maihin 
verrattuna ja on merkittävin terveyden 
eriarvoisuutta lisäävä tekijä. Häviäjä on 
myös poliittinen järjestelmä monen me-
netettyä uskonsa sen kykyyn tehdä isoja 
ratkaisuja.

On selvää, että tarvitsemme rakenteelli-
sen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän 
uudistuksen. Kunta on aivan liian pieni yk-
sikkö kantamaan rahoitusvastuun nopeasti 
kasvavasta palvelutarpeesta. Väestömme 
ikääntyy ja maaseutu tyhjenee kiihtyvään 
tahtiin, mikä lisää alueiden ja kuntien välis-
tä eriarvoisuutta. Perusterveydenhuollon 
toimintavalmiuksia on lisättävä, mutta se 
ei onnistu ilman raskaiden rakenteiden 
ja toimintatapojen uudistamista. Pelkkä 
lääkärityövoiman lisäys ei riitä.

Hylätyssä sote-mallissa oli paljon puut-
teita, mutta tärkeintä olisi ollut päästä 
alkuun. Täydellistä mallia on mahdotonta 
luoda kerralla. Perustuslakivaliokunnan 
soisi olevan yhtä huolissaan peruster-
veydenhuollon järjestämisen ja hoitoon 
pääsyn ongelmista eri puolilla maata 
kuin se oli sote- ja maakuntauudistuksen 
yksityiskohdista.

Toivottavasti uudella hallituksella on 
paremmat ainekset sotesoppaan.

Merkintöjä soten raunioilla

KOLUMNI

          Hyvinvoiva Helsinki voitti 
tämän erän, mutta käytännös-
sä muu Suomi hävisi.
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