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Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän
väliraportista
STM022:00/2013
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Lääkäripalveluyritykset ry:ltä (LPY) lausuntoa sosiaalija terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista. LPY kiittää mahdollisuudesta lausua ko. asiasta.
Yleistä palvelujärjestelmän uudistamistarpeesta
Suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistamistarve on ilmeinen, jotta voimme
vastata tulevaisuuden haasteisiin. Jo nykyisin palveluiden saatavuudessa on merkittäviä ongelmia erityisesti perusterveydenhuollossa. Palvelujärjestelmän uudistamisella on pystyttävä
parantamaan palveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä tuotannon kustannustehokkuutta.
Järjestämislain valmistelutyöryhmän esityksestä
Työryhmän esityksessä keskitytään sote-palveluiden järjestämisvastuun uudelleen organisointiin. Tavoitteena on vahvistaa järjestämisvastuussa olevia organisaatioita sekä lisätä sosiaali- ja
terveydenhuollon sisäistä ja keskinäistä integraatiota. Työryhmä esittää sote-palveluiden järjestämisvastuun keskittämistä pääsääntöisesti maakuntien keskuskaupungeille ja vähintään
noin 50 000 asukkaan kuntien pohjalle muodostettaville sote-alueille. Työryhmän esitys vähentää sote-palveluista järjestämisvastuussa olevien organisaatioiden määrän kolmannekseen nykyisestä. Tästä näkökulmasta työryhmän esitys on selvä parannus nykyiseen. Jatkossa sotepalveluiden järjestämisvastuu olisi maakuntien keskuskaupungeilla vastuukuntaperiaatteella
tai kuntayhtymäpohjaisilla sote-piireillä.
LPY:n mielestä järjestämisvastuussa olevien tahojen vahvistaminen on perusteltua. Nykyistä
vahvemmat toimijat pystyvät paremmin huolehtimaan palveluiden saatavuudesta ja rahoittamisesta.
Järjestämisvastuun eriyttäminen palvelutuotannosta
LPY:n mielestä on välttämätöntä eriyttää palveluiden järjestämisvastuu niiden tuotannosta.
Tällöin järjestämisvastuussa oleva taho vastaisi olosuhteiden luomisesta, kanavoisi verorahoituksen ja turvaisi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Järjestämisvastuuta ohjattaisiin poliittisen
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päätöksentekojärjestelmän kautta. Erilaiset tuottajatahot kilpailisivat keskenään samoilla
säännöillä asiakkaiden suosiosta. Järjestämisvastuussa oleva julkinen toimija muodostaisi yhden merkittävän asiakaskunnan palveluntuottajille.
LPY:n näkemyksen mukaan väliraportista ei selvästi ilmene se, onko tarkoituksena eriyttää sote-palveluiden järjestämisvastuu niiden tuotannosta.
Kansalaisten valinnanmahdollisuuksien lisääminen
Sote-palveluiden saatavuuden parantamiseksi on välttämätöntä laajentaa ko. palveluiden tuottajakuntaa. Voimassa olevan terveydenhuoltolain mukaan kansalaisten valinnanmahdollisuudet lisääntyvät vuoden 2014 alusta koskemaan koko maata, mutta vain julkisen palvelutuotannon osalta.
LPY:n mielestä sote-palvelujärjestelmää uudistettaessa on lisättävä kansalaisten valinnanmahdollisuudet koskemaan myös yksityisen sektorin palvelutuotantoa. Jotta tämä olisi mahdollista,
on kaikki julkiset ja yksityiset palveluntuottajat asetettava samalle viivalle niin, että niiden toimintaa säätelevät tekijät ovat samanlaiset. Tämä edellyttää edellä mainittua järjestämisvastuun ja palvelutuotannon eriyttämistä julkisella sektorilla.
Sote-palvelurakenneuudistuksen jatkovalmistelusta
Lausunnolla oleva väliraportti vaatii vielä lukuisten yksityiskohtien selvittämistä ja tarkentamista. Tällaisia ovat muun muassa vastuukuntien, sote-piirien ja erva-alueiden tehtäväjako sekä
yliopistollisten sairaaloiden asema ja tehtävät. Tärkein selvitettävä asia on kuitenkin se, kuinka
nykyinen sote-palveluiden rahoitusjärjestelmä uudistetaan yhteensopivaksi esitetyn järjestämisvastuumallin kanssa.
LPY ry osallistuu mielellään uudistuksen jatkovalmistelutyöhön.
Lääkäripalveluyritykset ry:n puolesta
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