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SETTING THE STAGE





Noin 20% suomalaisista on
yksityinen sairauskuluvakuutus
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YKSITYINEN SAIRAUSKULUVAKUUTUS,
VAKUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ

Lasten vakuutukset Aikuisten vakuutukset/yksityishenkilö Aikuisten vakuutukset/yritys

Lähde: HS 27.11.2015

Lähde: Finanssiala 2017



Terveyskeskusten asiakaskunta painottuu
pitkäaikaissairaisiin ja paljon palveluita käyttäviin

Lähde: HS 11.3.2015



Muun muassa näistä syistä
palvelujärjestelmää on uudistettava..
Järjestelmä on epäoikeudenmukainen ja epätasa-
arvoinen
Perusterveydenhuolto on aliresursoitu ja
saatavuus on monin paikoin huonoa

Monikanavarahoitus mahdollistaa osaoptimoinnin ja
jakaa resursseja epäoptimaalisesti
Kunnat ovat liian pieniä hoitamaan
erityisesti terveydenhuollon palveluja

Järjestelmä orientaatio vs. asiakaskeskeisyys
Hoidettavien ongelmien ja tilojen kirjo on
muuttunut

Kokonaisuuden hallinta ei ole kenenkään käsissä

Lähde: Sosiaalivakuutus 16.5.2017



..sotea on
kuitenkin
puuhattu jo yli
kymmenen
vuotta



Valinnanvapaus
on noussut
kansalliselle
politiikka-
agendalle
vähitellen…

Lähde: Sosiaalilääketeiteellinen aikakauslehti 4/2016



TAITEILUA KAHDELLA TUOLILLA

Vahva keskinäisriippuvuus sote-palvelujärjestelmän ja
kunnallishallinnon välillä

On vaikeaa (mahdotonta) toteuttaa reformia
vain sote-palvelujärjestelmässä ilman, että
se vaikuttaisi kuntajärjestelmään ja pain
vastoin.

Rakenneuudistuksissa kunta- ja
palvelurakenneuudistus koplattu yhteen
aina 2000-luvun alusta saakka.



SOTE EI OLE VALMISTUNUT KOSKA POLIITTISTA
YHTEISYMMÄRRYSTÄ EI OLE LÖYTYNYT

Sarja epäonnistuneita uudistuksia

• Vanhanen I 2005-2007: Prosessi alkoi
• Vanhanen II 2007-2011: Prosessi lamaantui

uuden hallituskoalition ja ministeriöiden välisten
jännitteiden vuoksi

• Katainen (Stubb) I 2011-2015: Uudistus
aloitettiin “puhtaalta pöydältä”. Poliittisen
kompromissiratkaisun kaatuminen
perustuslakivaliokunnassa

• Sipilä I 2015: Uusi suunta reformille



Kestävyysvaje on kurottava umpeen”



Hallitusohjelman sote-portaat
Sote:n tavoitteena kustannusten hillintä ja terveyserojen kaventaminen





Lähde: http://alueuudistus.fi/diaesitykset



Lähde: http://alueuudistus.fi/diaesitykset



Lähde: http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017



Lähde: http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017



Lähde: http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017



..mutta minkälainen potilas?

Lähde: HS 1.3.2017



Lähde: Lehto Juhani. 2017. Sote-markkinat julkisen
sääntelyn haasteena. Yhteiskuntapolittiikka:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132032/YP17
0306_lehto_online.pdf?sequence=1

Tulossa ainakin kuudet
erilaiset markkinat



AINAKIN NELJÄ ERILAISTA RAJAPINTAA
KUNTAAN JÄÄVÄT PALVELUT
esim. varhaiskasvatus, työllisyyspalvelut ja
nuorisotoimi, hyte

LIIKELAITOS vs. SOTE-KESKUS
Terveydenhuollon perustason palvelut
siirtyvät suoran valinnanvapauden sote-
keskuksiin, sosiaalihuolto, sosiaalityö ja
muut erityistason palvelut valtaosin
maakuntien liikelaitoksiin.

MAAKUNTIEN YHTIÖT vs. LIIKELAITOS
Maakuntien palvelutuotanto jakautuu
kahtia: liikelaitoksessa tuotettaviin ja
maakuntien yhtiössä tuotettaviin
palveluihin.

YKSITYISET TUOTTAJAT
suuri määrä irrallaan toimivia yksityisiä
yrityksiä, järjestöjä ja ammatinharjoittajia,
joilta asiakkaat saavat palveluja
henkilökohtaisilla budjeteilla ja
asiakasseteleillä. Sote-keskukset voivat
myös alihankkia palveluja.

Lähde: Eeva Liukko, Yhteistyötä valinnanvapaudessa: https://blogi.thl.fi/blogin-nayttosivu/-/blogs/yhteistyota-valinnanvapaudessa
Kuvan lähde: Savon sanomat 23.3.2016 http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Rehula-pit%C3%A4%C3%A4-kiinni-isojen-sote-linjausten-aikataulusta/749035





Nykyhetken ongelmat ja valinnanvapauden
tuottamat ratkaisut?
”Meidän ongelma on päihteiden, mielenterveyden,
valtiomotautien riskin, ja tällaisen niinkun yleisen rappeuman
plus sitten sen sosiaalikontekstin problematiikka. (…)”
-Johtava virkamies



Ne jotka eniten käyttävät &
tarvitsevat palveluja myös
arvostavat eniten valinnan-
vapautta

Millaista roolia tarjoamme
palveluiden käyttäjälle?



Miten käy potilas Saarisen?



Miten käy potilas Saarisen?
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Twitter: @liina_kaisa
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https://blogs.uta.fi/soteralli/
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