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•  Sote-uudistuksessa	palvelujen	järjestäjä	ja	tuoCaja	
erotetaan	toisistaan	

•  Pääosa	peruspalveluista	tulee	valinnanvapauden	piiriin	
•  Julkisen	sektorin	yh4öiCää	se	osa	palvelutuotannosta,	
joka	on	valinnanvapauden	piirissä	tai	jos	palvelu	
tuotetaan	muutoin	kilpailuilla	markkinoilla	

•  Erikoispalvelut	eivät	kuulu	valinannanvapauden	piiriin	
kuin	soveltuvin	osin	

Sote-uudistus	vaikuCaa	palvelujen	
järjestämiseen	ja	tuoCamiseen	



• 	Sosiaalipalvelut	
•  Vanhuspalvelut 
•  Vammaispalvelut 
•  Työikäisten palvelut 
•  Lasten- ja nuorten palvelut 

• 	Terveyspalvelut	
•  Perusterveydenhuolto 
•  Erikoissairaanhoito 
•  Työterveyshuolto 

• 	Professiot/työyhteisöjen	hierarkia	
• 	Rahoituksen	monikanavaisuus	

•  Verotus/valtionosuudet/asiakasmaksut/työnantajat/työntekijät/sairausvakuutus/
yksityiset vakuutukset 

•  Kuntien suora rahoitusvastuu 
•  Kuntien yhteinen rahoitusvastuu esim. erikoissairaanhoidossa 
•  Rahoituksen monikanavaisuus on merkittävä syy sote-resurssien   

epätarkoituksenmukaiseen kohdentumiseen 
	
	

Suomalainen	sote-järjestelmä	on	sektoroitunut	
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•  Palvelut	ovat	asiakaslähtöisiä	
•  Palveluketju	sektorimallia	joustavampi	
•  Palvelujen	kustannus-vaikuCavuus	kasvaa	
•  Yhteistyö	organisaa4oiden	välillä	lisääntyy.	Laaja	osaaminen	

palvelutuotannossa	käytössä	
•  Sirpaloitunut	sektoroitunut	malli	toimii	palvelujen	käyCäjän	

näkökulmasta	kaikkein	huonoiten.	Nykyisen	palvelujärjestelmän	
heikkous	on	osaop4moin4	

•  Integraa4osta	hyötyvät	etenkin	heikoimmassa	asemassa	olevat	
asiakkaat,	joiden	avun	tarve	on	pitkäkestoista	ja	ongelmat	
monimutkaisia	
–  Hyvinvoinnin ongelmakirjo muuttuu 
–  Ikääntymiseen liittyvät ilmiöt kasvavat 

	
	

Integroitujen	palvelujen	hyötyodotukset	
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Tutkitun	4edon	perusvies4	

Sote-integraa4o	edellyCää:	
–  Organisaatiomuutosta sektorimallista esim. elämänvaiheisiin liittyviksi ja palveluprosesseja tukevaksi 

organisaatioksi 
–  Terveyspalveluissa siirtymää toimenpidekeskeisyydestä elämänlaadun parantumisen kriteeristöön 
–  Hyvinvointipalvelujen kohdentamista kansalaisten tarpeiden mukaisesti/professio-ohjauksen 

heikentäminen 
–  Henkilöstön sitoutumista 

•  Integroitujen palvelujen malli ei toimi, mikäli henkilökunta asemoituu vanhoihin 
sektoripohjaisiin malleihin ja professionaalisiin asetelmiin  

–  Yhteisen kielen löytämistä ja toisten toiminnan ymmärtämistä 
–  Yhteisten tavoitteiden asettamista 
–  Palveluiden rahoituksen kanavoimista integraation mukaiseksi/prosessilähtöiseksi 
–  Laaja-alaista johtajuutta ja alaistaitoja (Professionaaliset jäykkyydet voivat ilmetä mm. 

epäluottamuksena johtoon, mikäli johto ei omaa samaa koulutusalaa, kuin alaiset)  

On	olemassa	tutkimusnäy0öä	siitä,	e0ä	resurssoin4	sosiaalipalveluihin	on	tehokkaampi	tapa	
kohentaa	kansalaisten	hyvinvoin4a	ja	tervey0ä,	kun	sama	resurssoin4	terveydenhuoltoon	
(Stuckler,	Basu	&	McKee	2010),	vrt.	vanhuspalvelut,	päihde	ja	mt-palvelut		
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Maakunta	
Yksityiskohtainen	säätely,	

rahoituksen	allokaa4o	tuoCajille	

Asiakas	
Valinnanvapaus	

Julkinen	maakunnallinen	
palvelutuotanto	(esh)	

Julkinen	Oy	

Yksityinen	palveluntuoCaja	

3.	sektori	

Muut	
(perhehoito,sekamallit	

ym.)	

PalveluntuoC
ajat	

Palvelujen	järjestäjä	

Sote-palvelujen	rahoitus	





Kuka	hillitsee	asiakkaiden	
palvelulaitokseen	ohjausta?	
Palvelulaitos/rahoituksen	
insen4ivit?	

Maakunta:	Palvelun	
järjestäjä	ja	rahoiCaja	

Asiakasseteli/henk.kohtainen	budje6	+	
asiakasmaksu	

Palvelulaitos	
-  Erikoispalvelujen	tuotanto	

(vuosibudjetoin4.	Järjestäjä	rahoiCaa)	
-  Palvelutarpeen	arvioin4	
	

Kapitaa4orahoitus?	+	
asiakasmaksu	

Asiakasmaksu	 !

Spekula4ivinen	vahvistamaton	malli	

Suoran	valinnan	
palvelut	

	-	Oma4imi	palvelut		
(mm.	sote-palvelujen	ohjaus	ja	
neuvonta,	avoterveydenhuollon	
vastaanoCopalvelut,	suun	
terveydenhuolto)	
-	Suoran	valinnan	palveluita	
Voidaan	laajentaa	maakunnan	
päätöksellä	

Asiakassetelipalvelut	
ja	henk.kohtaisen	
budje4n	palvelut	



	

Toiminnallinen	integraa4o	vs.	rakenteellinen	integraa4o	
–  Rakenteellinen integraatio: Palvelut tuotetaan saman organisaation toimesta 
–  Toiminnallinen integraatio: Palvelut tuotetaan eri organisaatioissa, mutta ne 

toimivat yhteisyössä niin, että asiakkaan saamat palvelut muodostavan 
eheän kokonaisuuden 

 
 

Valinnanvapaus	toteuCaa	suurelta	osin	toiminnallista	
integraa4ota	

–  Palvelun järjestäjä erotetaan tuottajasta 
–  Julkiset palveluntuottajat kilpailevat yksityisten palveluntuottajien kanssa 
–  Palvelutuotanto hajaantuu 

Valinnanvapaus	ja	palvelujen	integraa4o	
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•  Moniamma6llisuuden	mahdollistajat	
tulevaisuudessa	
•  Tiedon liikkuminen asiakkaan mukana palvelutuotannossa 
•  Joustavasti muotoutuva palvelutuotantomalli (vrt. 

Brommelsin kiinteä sote-keskus) 
•  Osaoptimointeja estävät palvelujen ohjaus- ja 

rahoitusmallit 
•  Jatkopalveluihin ohjautumisen hallinnalla eroon osaoptimoinneista 
•  Suoriteperusteisen hinnoittelun rinnalle kapitaatiorahoitkset ja 

vaikuttavuushinnoittelu 

 

Sote-uudistus	ja	moniamma4llisuus	



Kyllä	jos:	
–  Erikoissairaanhoidon resurssoinnista siirrytään koko sote-sektorin tasapuolisempaan optimaaliseen 

rahoitukseen 
–  Valinnanvapaus tehostaa palvelutuotantoa eikä riko merkittävästi riko palveluintegraatiota 

(innovaatiot palveluprosesseissa ja tekniikassa) 
–  Maakunnan poliittisessa päätöksenteossa rationaalisuus ja pragmaattisuus ohittaa poliittiset 

tarkoitusperät 
–  Rahoitusjärjestelmä on kokonaisuudessaan tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen ohjaava ja 

osaoptimointia estävä 
–  Johto on kykenevä ja johtamisjärjestelmä toimiva 

Ei	jos:	
–  Valinnanvapaus on täydellistä vapautta ilman hintarajoituksia ja käyttörajoituksia 
–  Valinnanvapaus synnyttää kilpavarustelua ja palvelujen voimakasta fragmentaatiota (vrt. turhat 

investoinnit/osaoptimoinnit) 
–  Rahoitusjärjestelmä perustuu vain kustannusten korvauksiin tai vakuutuksiin  
–  Rahoitusjärjestelmä johtaa palveluntuottajien osaoptimointiin 
–  Johto on kykenemätön ja poliittisessa päätöksenteossa ohitetaan tehokkuuden ja vaikuttavuuden 

tavoitteet 
	

Toteutuuko	sote-uudistuksen	integraa4o-	ja	
taloustavoiCeet?	



	

Joustavas4	muotoutuvalla	sote-pavelutuotannolla,	
asiakas4edon	hyödynneCävyydellä	ja	oikeanlaisilla	

rahoituksen	insen4iveillä	toteuteCu	
valinnanvapausmalli	voi	tuoCaa	nykyistä	paremmin	

moniamma4llisuuCa	hyödyntävän	ja	
amma6hierarkioita	hämärtävän	palvelumallin.	

	
	Onnistuminen	edellyAää	kuitenkin	eriAäin	vahvaa	
Cedolla	johtamista	ja	tulosvastuullista	(vaikuAavuus)	

palvelutuotantoa	


