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H
allituksen työryhmä sor-
vaa parhaillaan sosiaa-
li- ja terveyspalveluista
esitystä. Palvelut järjes-

tetään viidellä isolla alueella ja alue
vastaa kaikista palveluista.

Iso alue on periaatteessa mai-
nio ratkaisu. Erikoissairaanhoidon
ja perusterveydenhuollon välisen
katkoksen pitäisi kadota. Peruster-
veydenhuollon pitäisi vahvistua ja
erikoissairaanhoidon tarpeen vä-
hentyä. Hienoa!

Konkreettista tietoa on vähän.

UUDISTUKSEN SEURAUKSIA voi sil-
ti pohdiskella.

Mitä tiedetään? Sote-alue järjes-
tää palvelut ja kunnat tuottavat nii-
tä. Sote-alueiden on ajateltu poh-
jautuvan nykyisiin sairaanhoitopii-
rien erityisvastuualueisiin.

Rahoitus tulee kunnilta. 60 pro-
senttia kunnan budjetista kuluu
sote-palveluihin. Yksinkertaista-
en, mallissa raha liikkuisi niin, että
kunta maksaa alueelle palveluista.
Vastaavasti sote-alue antaa kunnal-

le osan rahoista takaisin palvelun
tuottamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön
tiedotteen mukaan luonnolliselta
tuntuisi, että erikoissairaanhoidon
henkilökunta siirtyisi sote-alueen
palvelukseen ja kuntien henkilö-
kunta jäisi kuntien palvelukseen.

Tästä seuraa, että sote-alue pait-
si järjestäisi palveluja, myös tuot-
taisi niitä. Se ei ainakaan helpota
asioiden hahmottamista.

Mielenkiintoista on, mitä tapah-
tuu kuntien omalle erikoissairaan-
hoidolle. Puheissa on vilahtanut,
että erikoissairaanhoito integroi-
taisiin sote-alueen sisään.

MITÄ JÄRJESTÄMISVASTUU tarkoit-
taa? Kevyemmässä mallissa sote-
alue antaisi raamin kunnalle, joka
päättäisi miten palvelut järjestää.
Tiukassa mallissa sote-alue kävisi
sopimusohjausneuvottelut kun-
tien ja muiden palvelujen tuotta-
jien kesken.

On vaikea kuvitella, että sote-
alue kävisi yksityiskohtaisia sopi-
musneuvotteluja kymmenien pal-
veluntuottajien kanssa. Tai sitten
tarvitaan valtava organisaatio.

Kaikki kunnat eivät myöskään 
kykene tuottamaan kaikkia palve-
luja. Onko siis kunnan pakko olla
tuottaja? Todennäköisesti kunnat

muodostavat kuntayhtymiä tai yh-
teenliittymiä palvelujentuotantoa
varten kuten nytkin.

HÄMMENNYS LISÄÄNTYY jos sote-
uudistusta sovittaa esimerkiksi
Tampereen malliin.

Tampereella käytössä on tilaaja-
tuottajamalli ja elämänkaariajatte-
lu. Uudistus romuttaa tilaaja-tuot-
tajamallin, sillä Tampere ei enää ti-
laisi sote-palveluja, vaan tuottaisi

niitä. Elämänkaariajattelua voi toki
soveltaa tuotannossakin.

Mitä jää, jos esimerkiksi ikäih-
misten palveluista irrotetaan so-
siaali- ja terveyspalvelut? Kenties
kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelui-
ta ja ennaltaehkäiseviä palveluita.
Mikä olisi tilaajalautakunnan pu-
heenjohtajana toimivan apulais-
pormestarin rooli?

Uudistus tarkoittaa, että seitse-

män vuotta Tampereella käytössä
ollut tilaaja-tuottajamalli, pormes-
tarijärjestelmä ja elämänkaariajat-
telu on purettava ja pyöräytettävä
uuteen asentoon.

ISO KYSYMYS liittyy demokratiaan.
Jos järjestämisvastuu on laaja ja
palveluista päätetään sote-alueel-
la keskitetysti, miten taataan lähi-
demokratia ja se, että kuntien ää-
ni kuuluu.

Uudistuksella haetaan eittämät-
tä myös toiminnan tehostamista.
Odotettavissa on tiukkaa palvelu-
verkon karsintaa. Talouden näkö-
kulmasta nykyistä palveluverkkoa
on mahdoton ylläpitää.

Kauempaa onkin helppo siivota
palveluverkkoja ja keskittää pal-
veluja. Kuntien valtuustoissa lak-
kautettava palvelu kun on aina joi-
denkin päättäjien kotinurkilla.

Esityksen pitäisi olla valmis tou-
kokuussa. Sitä ennen on ratkot-
tavana tukku kysymyksiä. Vaikka
edellisiä malleja varten on tehty
selvityksiä, niin kiire tulee. Poliit-
tinen tahto on kova, joten esityk-
seen saataneen aikaiseksi jokin rat-
kaisu isoihin kysymyksiin.

Epäilen silti, että kuntien lau-
suntokierroksella ratkottavia, pi-
rullisia ongelmia tulee iso nippu
lisää.

Mitä jää, jos ikäihmisten
palveluista irrotetaan
sosiaali- ja terveys-
palvelut? Kenties
kulttuuri- ja vapaa-aika-
palveluita ja ennalta-
ehkäiseviä palveluita

TAUSTA

Sote-uudistus

  • Hallitus pääsi maaliskuus-

sa opposition kanssa sopuun

sosiaali- ja terveyspalvelujen

uudistuksesta.

  • Sote-palvelujen järjestämis-

vastuu siirtyy viidelle alueelle.

Alueiden on ajateltu perustuvan

nykyisiin sairaanhoitopiirien

erityisvastuualueisiin.

  • Sote-alueet järjestävät kaikki

perus- ja erikoistason palvelut.

Kunnat tuottaisivat palveluita.

  • Rahoitus tulee kunnilta, kuten

ennenkin. Kuntien maksut pe-

rustuvat väestön määrän lisäksi

esimerkiksi ikärakenteeseen.

  • Tampereen ympärille raken-

tuvaan sote-alueeseen kuuluisi

yli 60 kuntaa.

  • Nyt on sovittu perusperi-

aatteet. Hallituksen esityksen

pitäisi valmistua toukokuussa

ja mennä kuntiin lausunnolle

kesäkuussa.

  • Eduskuntaan lakiesitys tulisi

lokakuussa ja voimaan laki tulisi

2015.

  • Uudet alueet aloittaisivat vuo-

den 2017 alusta.

Sote-uudistus tarkoittaa Tampereella isoa hallintouudistusta. Tilaaja-tuottajamalli romuttuu, kun kunnista

tulee tuottajia. Elämänkaarimalli ja pormestarijärjestelmä pitää nekin pyöräyttää uuteen asentoon.

Mitä sote-ruletista seuraa?
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