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Pääkirjoitus

Valinnanvapautta hyödyntämään
zůŝŬǇŵŵĞŶĞŶǀƵŽƩĂ valmisteltu sote-palvelurakenneuudistus eteni merkittävästi marraskuussa
saavutetun hallituksen niin sanotun sote-sovun
myötä. Koko uudistuksen tavoitteiden kannalta
otettiin nyt kaksi merkittävää edistysaskelta: päätettiin hallintorakenteesta ja valinnanvapauslainsäädännön valmistelemisesta.

Sote-palveluiden järjestäjien hartiat ovat tulevaisuudessa leveämmät, kun järjestäjätahojen määrä
vähenee muutamasta sadasta viiteentoista. Osana
sote-uudistusta toteutettava valinnanvapauslainsäädäntö mahdollistaa sen, että jatkossa kansalainen voi nykyistä vapaammin valita julkisen,
yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien joukosta itselleen parhaiten sopivan. Palveluiden saatavuuden parantaminen ja asiakkaiden
tasavertaisuuden toteuttaminen ovat mahdollisia
lisääntyvän valinnanvapauden myötä. Tulevaisuudessa asiakkaat kirittävät tuottajia parantamaan
palveluiden saatavuutta, laatua, tuottavuutta ja
vaikuttavuutta.

luoda edellytyksiä lähipalveluiden, jopa kotiin vietävien, kehittämiseen.

Yksityinen sektori, yritykset ja yhdistykset, ovat elimellinen osa suomalaista sote-palvelujärjestelmää.
Yrityksillä ja yhdistyksillä on pitkä kokemus kansalaisten tarpeiden huomioonottamisesta ja toimimisesta kilpailuolosuhteissa. Yksityisen sektorin resursseja kannattaa hyödyntää
jo sote-uudistuksen valmistelussa.
Lääkäripalveluyritykset ry on
valmis sote-talkoisiin!
<ŝŝƚćŶůćŵƉŝŵćƐƟ LPY:n
jäsenyritysten edustajia ja
sidosryhmiä kuluneen vuoden
hyvästä yhteistyöstä.
Toivotan LPY-lehden lukijoille
rauhallista joulunaikaa ja
menestystä vuodelle 2016!

<ĂŶƐĂůĂŝƐƚĞŶǀĂůŝŶŶĂŶǀĂƉĂƵƩĂ voidaan lisätä parantamalla heidän kohdennettua ostovoimaansa esimerkiksi myöntämällä palveluseteleitä tarpeellisten
sote-palveluiden hankkimiseen. Jo ennen uuden
palvelujärjestelmän aloittamista kannattaa ottaa
käyttöön erilaisia palvelusetelijärjestelmiä vähintään maakunnan kokoisilla pilottialueilla.

Ismo Partanen
TOIMINNANJOHTAJA

Palvelusetelijärjestelmien avulla on mahdollista
edistää palvelurakenteen monipuolistamista ja
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Sava-leikkaus kasvattaa jonoja
Valinnanvapaus parantaa saatavuutta
Hanna Tainio: Kuntia on kuultava
Kohti sote-visiota 2025
Pauliina Posti: Kaikki palvelut samalle viivalle
Hyödynnetään palvelumuotoilua

Sensori
Sava-korvausten leikkaus
lisää eriarvoisuutta
Hallituksen esittämä 78 miljoonan euron leikkaus
sairaanhoitovakuutuskorvauksiin uhkaa ajaa naisia
julkisen sektorin piteneviin jonoihin.
'ǇŶĞŬŽůŽŐŝŶĞƌŝŬŽŝƐŽƐĂĂŵŝƐĞŶ
ŽƐƵƵƐŶĂŝƐƚĞŶƚĞƌǀĞǇĚĞůůŝƐƚĞŶ
ƌŝƐŬŝƚĞŬŝũƂŝĚĞŶƚƵŶŶŝƐƚĂŵŝƐĞƐƐĂ
ŽŶĞŶƐŝƐŝũĂŝƐĞŶƚćƌŬĞć͘'ǇŶĞͲ
ŬŽůŽŐŝƐƚĞŶƐǇƂƉŝĞŶǀĂƌŚĂŝŶĞŶ
ĚŝĂŐŶŽƐŽŝŶƟŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂĂŚŽŝĚŽŶ
ŽŝŬĞĂͲĂŝŬĂŝƐĞŶĂůŽŝƩĂŵŝƐĞŶũĂ
ƐŝƚćŬĂƵƩĂƐććƐƚććŚŽŝƚŽŬƵƐͲ
ƚĂŶŶƵŬƐŝĂ͘^ĂǀĂͲŬŽƌǀĂƵƐƚĞŶ
ůĞŝŬŬĂĂŵŝŶĞŶƵŚŬĂĂǀŝŝǀćƐƚǇƩćć
ŶĂŝƐƚĞŶƚĂƵƟĞŶŚĂǀĂŝƚƐĞŵŝƐƚĂ͘
– Naiset, jotka pitävät muuͲ
ƚĞŶŬŝŶŚǇǀććŚƵŽůƚĂŝƚƐĞƐƚććŶ͕
ũĂƚŬĂǀĂƚŽŵĂůůĂŐǇŶĞŬŽůŽŐŝůůĂ
ŬćǇŵŝƐƚćƐĂǀĂͲůĞŝŬŬĂƵŬƐĞƐƚĂ
ŚƵŽůŝŵĂƩĂ͘^ĞŶƐŝũĂĂŶŶĞ͕ũŽŝͲ
ĚĞŶŽŶŐĞůŵĂƚŽǀĂƚƐƵƵƌĞŵŵĂƚ
ũĂƚĂůŽƵĚĞůůŝŶĞŶƟůĂŶŶĞŚƵŽͲ
ŶŽŵƉŝ͕ƐŝŝƌƚǇǀćƚũƵůŬŝƐĞŶƚĞƌǀĞǇͲ
ĚĞŶŚƵŽůůŽŶƉŝŝƌŝŝŶ͘KŶĂŝǀĂŶ
ƐĞůǀćć͕ĞƩćƐĂǀĂͲŬŽƌǀĂƵƐƚĞŶ

ůĞŝŬŬĂƵƐǀĂŝŬƵƩĂĂĞŶŝƚĞŶũƵƵƌŝ
ŶćŝŚŝŶŬćǇŶƚĞŝŚŝŶ͘sćŝƐƚćŵćƩć
ĞƌŝĂƌǀŽŝƐƵƵƐůŝƐććŶƚǇǇ͕ĚŝĂŐŶŽŽͲ
ƐŝũĂŚŽŝƚŽǀŝŝǀćƐƚǇǀćƚũĂũŽŶŽƚ
ĞƌŝŬŽŝƐƐĂŝƌĂĂŶŚŽŝƚŽŽŶŬĂƐǀĂǀĂƚ͕
ŶĂŝƐƚĞŶƚĂƵƟĞŶũĂƐǇŶŶǇƚǇƐƚĞŶ
ĞƌŝŬŽŝƐůććŬćƌŝ͕ƉĂůǀĞůƵũŽŚƚĂũĂ
Anna-Mari Heikkinen TerveysͲ
ƚĂůŽƐƚĂĂƌǀŝŽŝŚĂůůŝƚƵŬƐĞŶůĞŝŬͲ
kausesitystä.

,ŽŝƚŽŽŶǀŝŝǀĞĞƩć
^ƵƵŶŶŝƚĞůůƵŶƐććƐƚƂƚŽŝŵĞŶ
ǀĂŝŬƵƚƵŬƐĞƚƵůŽƩƵǀĂƚůĂĂũĂůůĞ͘
,ĞŝŬŬŝŶĞŶŵƵŝƐƚƵƩĂĂĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ
ǀĂŝŚĚĞǀƵŽƐŝŽŝƌĞŝĚĞŶũĂĞŚŬćŝƐǇǇŶ
ůŝŝƩǇǀŝĞŶŽŶŐĞůŵŝĞŶǀĂĂƟǀĂŶ
erikoisosaamista.
,ćŶƵƐŬŽŽƐĂǀĂͲŬŽƌǀĂƵƐƚĞŶ
ůĞŝŬŬĂƵŬƐĞŶŚŝĚĂƐƚĂǀĂŶŚŽŝƚŽŽŶ
pääsyä esimerkiksi tavallisimͲ

'ǇŶĞŬŽůŽŐŝĞŶĞƌŝŬŽŝƐŽƐĂĂŵŝƐĞůůĂŽŶ
”ŵĞƌŬŝƩćǀćƌŽŽůŝŶĂŝƐƚĞŶƚĞƌǀĞǇĚĞŶ
ĞĚŝƐƚćũćŶć.”
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ŵĂŶŐǇŶĞŬŽůŽŐŝƐĞŶƐǇƂǀćŶ͕
ŬŽŚĚƵŶƌƵŶŬŽͲŽƐĂŶƐǇƂǀćŶ
ƐƵŚƚĞĞŶ͘zŬƐŝƚǇŝƐŐǇŶĞŬŽůŽŐŝůůĂ
ŽŝƌĞĞƚƚƵƚŬŝƚĂĂŶŚĞƟĞŶƐŝͲ
ŬćǇŶŶŝůůć͕ũŽůůŽŝŶůććŬĞŚŽŝĚŽůůĂ
ƉĂƌĂŶŶĞƩĂǀĂƚƐǇƂǀćŶĞƐŝĂƐͲ
teet voivat paljastua. Näitä
ƐĂǀĂͲŬŽƌǀĂƩĂǀŝĂƚƵƚŬŝŵƵŬƐŝĂĞŝ
valtaosassa terveyskeskuksista
ƚĞŚĚć͘
ʹ:ŽƐŬĂŝŬŬŝƉŽƟůĂĂƚůćŚĞƚĞͲ
ƚććŶƉĞƌƵƐƚƵƚŬŝŵƵŬƐŝŝŶĞƌŝŬŽŝƐͲ
ƐĂŝƌĂĂŶŚŽŝƚŽŽŶ͕ũƵůŬŝŶĞŶĞƌŝŬŽŝƐͲ
ƐĂŝƌĂĂŶŚŽŝƚŽƚƵŬŬŝƵƚƵƵ͘^ĂŵĂůůĂ
ŚŽŝƚŽǀŝŝǀćƐƚǇǇũĂŬƵƐƚĂŶŶƵŬƐĞƚ
ŬĂƐǀĂǀĂƚ͕ƚŽƚĞĂĂ,ĞŝŬŬŝŶĞŶ͘

dĂƌƉĞĞƩŽŵĂƚŬćǇŶŶŝƚƉŽŝƐ
^ƵŽŵĂůĂŝƐŶĂŝƐƚĞŶŐǇŶĞŬŽůŽŐŝͲ
ŬćǇŶƟĞŶƟŚĞǇĚĞƚǀĂŝŚƚĞůĞǀĂƚ͘
ůćŵćŶƚĂƉŽŝŚŝŶũĂƉĞƌŝŵććŶ
ůŝŝƩǇǀćƚƌŝƐŬŝƚ͕ƚƵƚŬŝŵƵŬƐĞƐƐĂ
ůƂǇƚǇǀćƚƐĞƵƌĂƩĂǀĂƚĂƐŝĂƚũĂ
ŵĂŚĚŽůůŝƐĞƚŚŽƌŵŽŶŝůććŬŝƚǇŬƐĞƚ
ŵććƌććǀćƚƐĞŶ͕ŵŝƚĞŶƵƐĞŝŶ
ŐǇŶĞŬŽůŽŐŝůůĂƚĂƌǀŝƚƐĞĞŬćǇĚć͘
ʹdĂƌƉĞĞƩŽŵŝĂŐǇŶĞŬŽůŽŐŝͲ
ŬćǇŶƚĞũćƐĂǀĂͲůĞŝŬŬĂƵƐƐĂŝƐŝŬŝŶ
ǀćŚĞŶƚćć͘dćŶćƉćŝǀćŶćŐǇŶĞŬŽͲ
ůŽŐŝƐĞƚƌŝƐŬŝƚĞŬŝũćƚŽǀĂƚƉććŽƐŝŶ
ĂŝǀĂŶŵƵŝƚĂŬƵŝŶĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ
WĂƉĂͲŶćǇƩĞĞƐƐćƉĂůũĂƐƚƵǀŝŝŶ

ŵƵƵƚŽŬƐŝŝŶůŝŝƩǇǀŝć͘^ƵŽƐŝͲ
ƚƵŬƐĞƚWĂƉĂͲƐĞƵůŽŶŶĂƐƚĂŽǀĂƚ
ŵƵƵƩƵŶĞĞƚƌĂĚŝŬĂĂůŝƐƟǀŝŝŵĞŝͲ
ƐĞŶǀƵŽƐŝŬǇŵŵĞŶĞŶĂŝŬĂŶĂ͘
^ŝůƟŽƐĂŶĂŝƐŝƐƚĂŬćǇŬŽŬĞĞƐƐĂ
ĂŝŚĞĞƩĂǀƵŽƐŝƩĂŝŶ͘dŽŝǀŽŶ͕
ĞƩćƐĂǀĂͲůĞŝŬŬĂƵŬƐĞƐƚĂƐĞƵƌĂĂ
ũŽƚĂŝŶŚǇǀććĞŝŬćƌĂŚĂĂŬćǇƚĞƚć
ƚĂƌƉĞĞƩŽŵŝŝŶƚƵƚŬŝŵƵŬƐŝŝŶũĂ
ŬćǇŶƚĞŝŚŝŶ͕,ĞŝŬŬŝŶĞŶƉŽŚƟŝ͘
EǇŬǇŝƐŝŶǇůŝƉĂŝŶŽŽŶŶŽƵƐͲ
ƐƵƚŵĞƌŬŝƩćǀćŬƐŝŶĂŝƐƚĞŶ
ŐǇŶĞŬŽůŽŐŝƐŝĂƌŝƐŬĞũćůŝƐććǀćŬƐŝ
ƚĞŬŝũćŬƐŝ͘^ĂŝƌĂĂůůŽŝƐĞŶůŝŚĂǀŝĞŶ
ŶĂŝƐƚĞŶƐććŶŶƂůůŝƐƚĞŶŐǇŶĞͲ
ŬŽůŽŐŝƐƚĞŶŬćǇŶƟĞŶƚćƌŬĞǇƩć
ƉŝƚćŝƐŝŬŝŶŶŽƐƚĂĂĞƐŝŝŶ͘Dŝƚć
ƉŝƚćŝƐŝƚĂƉĂŚƚƵĂ͕ũŽƩĂŶĂŝƐĞƚ
ƐƵƵŶƚĂŝƐŝǀĂƚŐǇŶĞŬŽůŽŐŝĂŶ
ĞƌŝŬŽŝƐŽƐĂĂũŝĞŶǀĂƐƚĂĂŶŽƚŽŝůůĞ
ƚƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂ͍
ʹŚŬćƐĂǀĂͲŬŽƌǀĂƵŬƐĞŶ
ĞĚĞůůǇƚǇŬƐĞŶćǀŽŝƐŝŽůůĂƐĂŝƌĂƵƐͲ
ĚŝĂŐŶŽŽƐŝƚĂŝƚĞƌǀĞǇƐŶĞƵǀŽŶƚĂ͘
'ǇŶĞŬŽůŽŐŝĞŶƉŝƚćŝƐŝŝƚƐĞŵǇƂƐ
ƚƵŶƚĞĂǀĂƐƚƵƵŶƐĂŶĂŝƐĞŶƚĞƌͲ
ǀĞǇĚĞŶŬŽŬŽŶĂŝƐǀĂůƚĂŝƐĞŶĂ
ĞĚŝƐƚćũćŶć͕,ĞŝŬŬŝŶĞŶ
ĞŚĚŽƩĂĂ͘

Julkaisija:>ććŬćƌŝƉĂůǀĞůƵǇƌŝƚǇŬƐĞƚƌǇ͕ǁǁǁ͘ůƉǇ͘Į͕ƚĞůćƌĂŶƚĂϭϬ͕W>ϯϬ͕ϬϬϭϯϭ,ĞůƐŝŶŬŝͮWććƚŽŝŵŝƩĂũĂ͗/ƐŵŽWĂƌƚĂŶĞŶ͕
ŝƐŵŽ͘ƉĂƌƚĂŶĞŶΛůƉǇ͘Į͕ϬϰϬϱϭϴϱϳϵϵͮToimitus ja ulkoasu:<ƵŵƉƉĂŶŝĂKǇ͕ǁǁǁ͘ŬƵŵƉƉĂŶŝĂ͘Į͕ŝŶĨŽΛŬƵŵƉƉĂŶŝĂ͘Į
dƵŽƩĂũĂ͗WŝĂ,ŝƌǀŽŶĞŶ͕ƉŝĂ͘ŚŝƌǀŽŶĞŶΛŬƵŵƉƉĂŶŝĂ͘ĮͮdĂŝƩŽ͗ƐƚĞ,ĞůƐŝŶŬŝKǇͮTässä numerossa:DŝůůĂDĂũĂŶĚĞƌ͕
EŝŶĂ>ĞƉƉćŶŝĞŵŝ͕>ĞĞŶĂZŽƐŬĂůĂũĂŶŶĂͲ<ĂŝƐĂsĂƌũƵƐͮKuvapankit:ƌĞĂŵƐƟŵĞ͕ŝ^ƚŽĐŬƉŚŽƚŽͮPaino:ƵƌĂWƌŝŶƚ
ISSNϭϳϵϵͲϵϳϴϮ
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Sensori
SO T E-RATKAISUN PORTA AT

sĂůŝŶŶĂŶǀĂƉĂƵƐ
”
ŬŽƌŽƐƚĂĂĂƐŝĂŬŬĂĂŶ
ŽƐĂůůŝƐƚƵŵŝƐƚĂ
palveluiden
ŵććƌŝƩĞůǇǇŶ͘”

Valinnanvapauden ja
tuotannon monipuolistuminen
Siirtyminen yksikanavaiseen
rahoitukseen
Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden
integraatio ja rakenneuudistus

Terveyttä lisäävät palvelut
kasvattavat suosiotaan
Valinnanvapauden merkitys kasvaa sote-palveluissa jatkuvasti.
Silti sen tavoite on vielä määrittelemätön. Mikä on ihannetila,
johon valinnanvapautta kasvattamalla tahdotaan päästä?

Moni asia edistää
ǀĂůŝŶŶĂŶǀĂƉĂƵƩĂũŽŶǇƚ
• Globalisoituvat markkinat͘

Tulevaisuudessa terveyden uhat
ŵƵƵƩƵǀĂƚ͘dĞƌǀĞĞůćŵćĞŝĞŶćć
ƚĂƌŬŽŝƚĂƉĞůŬćƐƚććŶƐĂŝƌĂƵŬƐŝĞŶ
ƐĞůćƩćŵŝƐƚćǀĂĂŶŵǇƂƐƚĞƌǀĞǇĚĞŶ
ŽŵĂƚŽŝŵŝƐƚĂǀĂĂůŝŵŝƐƚĂ͘EǇŬǇŝƐŝŶ
ŚŽŝƚŽƉĂŝŬĂŶǀĂůŝŶƚĂũĂŵĂƌŬŬŝŶŽŝĚĞŶƚŽŝŵŝǀƵƵƐŬŽƌŽƐƚƵǀĂƚǀĂůŝŶŶĂŶǀĂƉĂƵƐŬĞƐŬƵƐƚĞůƵƐƐĂ͘dƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂǀĂůŝŶŶĂŶǀĂƉĂƵĚĞŶ
ŵĞƌŬŝƚǇƐŬŽƌŽƐƚƵƵǇŚćĞŶĞŵŵćŶ
ƚĞƌǀĞǇƐŚǇƂĚǇŶũĂͲƉŽůŝƟŝŬĂŶŶćŬƂŬƵůŵĂƐƚĂ͘dćůůƂŝŶŬǇƐĞŽŶĂƐŝĂŬĂƐůćŚƚƂŝƐǇǇĚĞƐƚćʹǀĂůŝŶŶĂŶǀĂƉĂƵƐ
ŬŽƌŽƐƚĂĂĂƐŝĂŬŬĂĂŶŽƐĂůůŝƐƚƵŵŝƐƚĂ
ƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶũćƌũĞƐƚćŵŝƐĞĞŶ͘
ƌŬŝƐƚĞŶǀĂůŝŶƚŽũĞŶŵĞƌŬŝƚǇƐ
ŬŽƌŽƐƚƵƵ͘<ĂŶƐĂůĂŝƐƚĞŶƟĞƚŽŝƐƵƵƐ
ŽŵĂƐƚĂƚĞƌǀĞǇĚĞƐƚćũĂƐŝŝŚĞŶ
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ǀĂŝŬƵƩĂǀŝƐƚĂƚĞŬŝũƂŝƐƚćŬĂƐǀĂĂ͘^Ğ
ůŝƐććŚĂůƵĂŽƐĂůůŝƐƚƵĂŝƚƐĞůůĞƐƵƵŶŶĂƩƵũĞŶƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶŵććƌŝƩĞůǇǇŶ͘
dĞƌǀĞǇĚĞŶŚƵŽůůŽŶƉƌŽƐĞƐƐŝƚŵƵƵƚƚƵǀĂƚ͕ĚŝŐŝƚĂůŝƐĂĂƟŽƚĞŬĞĞůćŚŝͲũĂ
ĞƚćƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶƚƵŽƩĂŵŝƐĞŶŵĂŚĚŽůůŝƐĞŬƐŝ͕ũĂƐŝƚĞŶůƵŽŬĂŶƐĂůĂŝƐŝůůĞ
ĞĚĞůůǇƚǇŬƐŝćŽƩĂĂǀĂƐƚƵƵƚĂŽŵĂƐƚĂ
ƚĞƌǀĞǇĚĞƐƚććŶ͘
<ŝŝŶŶŽƐƚƵƐƚĞƌǀĞǇƩćũĂƚŽŝŵŝŶƚĂŬǇŬǇćůŝƐććǀŝćƉĂůǀĞůƵŝƚĂŬŽŚƚĂĂŶ
ŬĂƐǀĂĂ͘dćŵćǀĂĂƟŝĞŶŶĂůƚĂĞŚŬćŝƐǇŶũĂƚŬƵǀĂĂŬĞŚŝƩćŵŝƐƚć͘
dƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞŶƚĞƌǀĞǇƐƉĂůǀĞůƵƚ
ŽǀĂƚǀĂŝŬƵƩĂǀŝĂ͕ŬƵŶŶĞŽŶŶŝƐƚƵǀĂƚ
ƚƵƚƵƐƚƵƩĂŵĂĂŶŝŚŵŝƐŝćŝƚƐĞĞŶƐć
ũĂŵŽƟǀŽŝǀĂƚŚĞŝƚćƚĞƌǀĞĞůůŝƐŝŝŶ
ǀĂůŝŶƚŽŝŚŝŶ͘

<ĂŶƐĂŝŶǀćůŝƐĞƚǇƌŝƚǇŬƐĞƚũĂƵƵĚĞƚƚŽŝŵŝŶƚĂŵĂůůŝƚŚĂĂƐƚĂǀĂƚ
ŬĂŶƐĂůůŝƐŝĂƌĂƚŬĂŝƐƵũĂ͘
• >ććŬĞƟĞĚĞŽŶŬĞŚŝƩǇŶǇƚ͘

dŝĞƚŽĞŶŶĂůƚĂĞŚŬćŝƐǇŶǀĂŝŬƵƩĂǀƵƵĚĞƐƚĂŽŶůŝƐććŶƚǇŶǇƚũĂ
ŚŽŝƚŽŵƵŽƚŽũĞŶƚĞŚŽŬŬƵƵƐŽŶƉĂƌĂŶƚƵŶƵƚ͘
• /ŚŵŝƐƚĞŶƚĞƌǀĞǇƐƟĞƚŽŝƐƵƵƐŽŶŬĂƐǀĂŶƵƚ͘

ŶƟƐƚćƉĂƌĞŵƉŝŬŽƵůƵƚƵƐƚĂƐŽũĂŬĂŶƐĂŶǀĂůŝƐƚƵƐƚǇƂŽǀĂƚůŝƐćŶŶĞĞƚ
ŝŚŵŝƐƚĞŶǇŵŵćƌƌǇƐƚćƚĞƌǀĞǇƚĞĞŶůŝŝƩǇǀŝƐƚćƐǇǇͲƐĞƵƌĂƵƐƐƵŚƚĞŝƐƚĂ͘
• ,ĂůƵǀĂŝŬƵƩĂĂŽŵŝŝŶĂƐŝŽŝŚŝŶŽŶǀĂŚǀŝƐƚƵŶƵƚ͘

zŚƚĞŝƐŬƵŶŶĂŶǇŬƐŝůƂůůŝƐƚǇŵŝŶĞŶŽŶŬŽƌŽƐƚĂŶƵƚǀĂůŝŶŶĂŶǀĂƉĂƵƩĂ
ũĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂĂ͘
• <ƵůƵƩĂũĂŶƌŽŽůŝŽŶǀĂŚǀŝƐƚƵŶƵƚ͘

<ƵůƵƩĂũƵƵĚĞƐƚĂŽŶƚƵůůƵƚƚĂƉĂŵććƌŝƩććŽŵĂĂŝĚĞŶƟƚĞĞƫć͘
• /ŚŵŝƐƚĞŶƐƵŚƚĞĞůůŝŶĞŶǀĂƵƌĂƵƐŽŶŬĂƐǀĂŶƵƚ͘

DŽŶŝůůĂŽŶǀĂƌĂĂũĂŵŽƟǀĂĂƟŽƚĂǀĂŝŬƵƩĂĂŽŵĂĂŶŚǇǀŝŶǀŽŝŶƟŝŶ
ůŝŝƩǇǀŝŝŶǀĂůŝŶƚŽŝŚŝŶ͘

Sensori
dĞƌǀĞǇƐƚĂůŽŚĂǀŝƩĞůĞĞ Seinäjoen Lääkäritaloa
DŝƐƚćƉƵŚƵŵŵĞ͕
ŬƵŶƉƵŚƵŵŵĞ
valinnanvapaudesta?
zůĞŝƐĞŶćƉĞƌŝĂĂƩĞĞŶĂŽŶ͕ĞƩćŝƚƐĞ
ŵĂŬƐĂǀĂŶĂŬƵůƵƩĂũĂŶĂĂƐŝĂŬŬĂĂůůĂŽŶ
ŽŝŬĞƵƐǀĂůŝƚĂǀĂƉĂĂƐƟƚĂƌǀŝƚƐĞŵĂŶƐĂ
ƉĂůǀĞůƵũĂƐĞŶƚƵŽƩĂũĂ͘dĞƌǀĞǇƐƉĂůǀĞůƵƚƌĂŚŽŝƚĞƚĂĂŶƉććŽƐŝŶǀĞƌŽƌǀĂƌŽŝŶ͘
^ŝŬƐŝǀĂůŝŶŶĂŶǀĂƉĂƵƐƚĞƌǀĞǇƐƉĂůǀĞluissa tulee aina olemaan rajatumpaa.
sĂůŝŶŶĂŶǀĂƉĂƵĚĞŶůŝƐććŵŝƐĞƐƚćŽŶ
ŬƵŝƚĞŶŬŝŶŚǇƂƚǇćŵǇƂƐƚĞƌǀĞǇƐƉĂůǀĞluissa.

Edellytyksiä
valinnanvapauden
ŚǇƂĚǇŶƚćŵŝƐĞůůĞ
ƐŝĂŬŬĂĂŶŶćŬƂŬƵůŵĂ
• ƐŝĂŬĂƐƚƵŶƚĞĞŽŝŬĞƵƚĞŶƐĂǀĂůŝƚĂ͘
• ƐŝĂŬŬĂĂůůĂŽŶŬǇŬǇũĂŚĂůƵǀĂůŝƚĂ͘
• Asiakkaalla on todellista

ǀĂůŝŶŶĂŶǀĂƌĂĂ͘
• ƐŝĂŬŬĂĂůůĂŽŶƌŝŝƩćǀćƐƟ

ůƵŽƚĞƩĂǀĂĂũĂǇŵŵćƌƌĞƩćǀćć͕
ǀĂůŝŶŶĂŶŬĂŶŶĂůƚĂŚǇƂĚǇůůŝƐƚćƟĞƚŽĂ
ĞŶŶĂŬŽůƚĂ͕ǀĂůŝŶƚŽũĂƚĞŚƚćĞƐƐćũĂ
ŚŽŝƚŽƟůĂŶƚĞĞƐƐĂ͘

WĂůǀĞůƵƚƵŽƩĂũĂŶŶćŬƂŬƵůŵĂ
• WĂůǀĞůƵŝĚĞŶƌĂŚŽŝƚƵƐƐĞƵƌĂĂ

Terveystalo on tehnyt
ostotarjouksen Seinäjoen
Lääkäritalosta. Yrityskaupan
ƚŽƚĞƵƚƵŵŝŶĞŶĞĚĞůůǇƩćć͕ĞƩć
ŽƐĂŬŬĂĂƚ͕ũŽƚŬĂŽŵŝƐƚĂǀĂƚǇůŝ
ϵϬƉƌŽƐĞŶƫĂ^ĞŝŶćũŽĞŶ>ććŬćƌŝƚĂůŽŶŽƐĂŬŬĞŝƐƚĂũĂććŶŝƐƚć͕
ŚǇǀćŬƐǇǀćƚŽƐƚŽƚĂƌũŽƵŬƐĞŶ͘
Yrityskaupan myötä Seinäjoen
Lääkäritalo tulisi siirtymään
ŽƐĂŬƐŝdĞƌǀĞǇƐƚĂůŽͲŬŽŶƐĞƌŶŝĂ͘
dĞƌǀĞǇƐƚĂůŽŶƚŽŝŵŝƚƵƐũŽŚƚĂũĂ
Yrjö NärhisenŵƵŬĂĂŶǀŽŝŵŝen yhdistäminen antaa erinomaiset lähtökohdat toimin-

ŶĂŶŬĞŚŝƩćŵŝƐĞůůĞ^ĞŝŶćũŽĞůůĂ͘
ʹdĞƌǀĞǇƐƚĂůŽŶũŽŚƚŽŽŶ
ŽůůƵƚǀĂŝŬƵƩƵŶƵƚ^ĞŝŶćũŽĞŶ
Lääkäritalon toimintamallista
ũĂǇŚƟƂŶŬǇǀǇƐƚćŬĂƐǀĂĂũĂ
ŬĞŚŝƩććǀĂŚǀĂĂůƵĞĞůůŝŶĞŶ
ďƌćŶĚŝ͕ŬŽŵŵĞŶƚŽŝEćƌŚŝŶĞŶ͘
Seinäjoen Lääkäritalon hallituksen puheenjohtaja Heikki
Mustonen näkee laajenemisen
ŬĞŚŝƩǇŵŝƐŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵƚĞŶĂ͘
– Seinäjoen Lääkäritalon
ŚĂůůŝƚƵƐƉŝƚććdĞƌǀĞǇƐƚĂůŽĂ
ǇŬƐŝŵŝĞůŝƐĞƐƟƉĂƌŚĂĂŶĂŵĂŚĚŽůůŝƐĞŶĂǀĂůŝŶƚĂŶĂǇŚƟƂŵŵĞ

ƚƵůĞǀĂŬƐŝŽŵŝƐƚĂũĂŬƐŝ͘dŽŝŵŝŶƚŽũĞŵŵĞƚƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂǇŚĚŝƐƚǇĞƐƐćƚƵŽdĞƌǀĞǇƐƚĂůŽƵƵƐŝĂ
työskentely- ja kehitysmahdollisuuksia työntekijöillemme
ũĂĂŵŵĂƟŶŚĂƌũŽŝƩĂũŝůůĞŵŵĞ͘
^ƵŽŵĂůĂŝŶĞŶƚĞƌǀĞǇĚĞŶŚƵŽůƚŽ
ƚĂƌǀŝƚƐĞĞǀĂŚǀŽũĂ͕ĞĚŝƐƚǇŬƐĞůůŝƐŝćǇŬƐŝƚǇŝƐŝćƚĞƌǀĞǇƐƉĂůǀĞůƵŝƚĂ͘
dćŚćŶŶǇƚůĂĂũĞŶĞǀĂdĞƌǀĞǇƐtalo antaa erinomaiset edellyƚǇŬƐĞƚ͕ƐĂŶŽŽDƵƐƚŽŶĞŶ͘
KƐĂŬŬĂŝůůĂŽŶĂŝŬĂĂǀĂƐƚĂƚĂ
ostotarjoukseen 21.12.2015
ĂƐƟ͘

Pihlajalinna ŽƐƟ<ŽƐŬŝŬůŝŶŝŬĂŶ
Yrityskauppa vahvistaa
WŝŚůĂũĂůŝŶŶĂͲŬŽŶƐĞƌŶŝŶŬĂƐǀƵĂ
^ƵŽŵĞŶũŽŚƚĂǀĂŬƐŝƐŽƐŝĂĂůŝͲũĂ
ƚĞƌǀĞǇĚĞŶŚƵŽůůŽŶƚŽŝŵŝũĂŬƐŝ͘
Kaupan myötä Pihlajalinna
ŬĂƐǀĂĂWŝƌŬĂŶŵĂĂŶƐƵƵƌŝŵŵĂŬƐŝƐŽƐŝĂĂůŝͲũĂƚĞƌǀĞǇƐͲ
ƉĂůǀĞůƵǇƌŝƚǇŬƐĞŬƐŝ͘
– Tämä on urallani hieno
ŚĞƚŬŝ͕ŬƵŶŬĂŬƐŝǀĂŚǀĂĂŬŽƟŵĂŝƐƚĂũĂǀŝĞůćƉćƉŝƌŬĂŶŵĂĂůĂŝƐƚĂǇŚƟƂƚćǇŚĚŝƐƚććǀŽŝŵĂŶsa. Koskiklinikalla on lähes 50
ǀƵŽĚĞŶŚŝƐƚŽƌŝĂĂƌǀŽƐƚĞƩƵŶĂ
ǇƌŝƚǇŬƐĞŶć͕ũŽŬĂƚƵŶŶĞƚĂĂŶ

ŬŽƌŬĞĂůĂĂƚƵŝƐŝƐƚĂƉĂůǀĞůƵŝƐƚĂĂŶ
ƐĞŬćŽƐĂĂǀĂƐƚĂũĂƐŝƚŽƵƚƵŶĞĞƐƚĂŚĞŶŬŝůƂƐƚƂƐƚć͕ƚŽƚĞĂĂ
Pihlajalinnan toimitusjohtaja
Mikko Wirén.
sĂůƚĂŬƵŶŶĂůůŝƐĞƐƟŬŝŶŬĂƵƉƉĂ
ƚƵŽŵĞƌŬŝƩćǀććŬĂƐǀƵĂWŝŚlajalinnan lääkärikeskukset ja
ĞƌŝŬŽŝƐƐĂŝƌĂĂŶŚŽŝƚŽͲƐĞŐŵĞŶƟŶ
ůŝŝŬĞǀĂŝŚƚŽŽŶ͘
Kaupan on tarkoitus tulla
ǀŽŝŵĂĂŶǀƵŽĚĞŶϮϬϭϱůŽƉpuun mennessä. Koskiklinikan
nykyinen henkilöstö jatkaa
WŝŚůĂũĂůŝŶŶĂͲŬŽŶƐĞƌŶŝŶƉĂůǀĞ-

luksessa. Koskiklinikan toimipisteistä tulee osa Dextraketjua.
– Pihlajalinna-konsernissa
ƐĂĂǀƵƚĞƩĂǀĂƚƐǇŶĞƌŐŝĂŚǇƂĚǇƚŚĞŶŬŝůƂƐƚƂŶ͕ƟůŽũĞŶũĂ
ůĂŝƩĞŝĚĞŶŽƐĂůƚĂǇŚĚŝƐƚĞƩǇŶć
Koskiklinikan korkeaan laatuun
ƚƵůĞǀĂƚŶćŬǇŵććŶĂƐŝĂŬŬĂŝůůĞ
ĞŶƟƐƚćƉĂƌĞŵƉĂŶĂŬƵƐƚĂŶnustehokkuutena ja hoidon
ǀĂŝŬƵƩĂǀƵƵƚĞŶĂ͕ƚŽƚĞĂĂ
Tampereen Lääkärikeskus Oy:n
hallituksen puheenjohtaja
DĂƌũĂƩĂWĞŬŽůĂͲ<ŝǀŝŶŝĞŵŝ.

ĂƐŝĂŬĂƐƚĂŚćŶĞŶǀĂůŝƚƐĞŵĂĂŶƐĂ
hoitoyksikköön.
• :ƵůŬŝƐĞŶƌĂŚŽŝƚƵŬƐĞŶŽŶŬŽŚĚĞůƚĂǀĂ

ŬĂŝŬŬŝĂƉĂůǀĞůƵŶƚƵŽƩĂũŝĂ
tasaǀĞƌƚĂŝƐĞƐƟ͘
• WĂůǀĞůƵŶƚƵŽƩĂũŝůůĂŽŶŽůƚĂǀĂ
tasapuoliset toimintaolosuhteet.

>ćŚĚĞ͗<ƵůƵƩĂũĂůŝŝƚŽŶƟůĂŝƐƵƵƐ͗WŽƟůĂĂŶŶćŬƂŬƵůŵĂǀĂůŝŶŶĂŶǀĂƉĂƵƚĞĞŶ
ƚĞƌǀĞǇĚĞŶŚƵŽůůŽƐƐĂͲŶǇŬǇƟůĂŶƚĞĞƐƚĂ
ǀƵŽĚĞŶϮϬϱϬǀŝƐŝŽŝŚŝŶ͘

/ƚćͲ^ƵŽŵĞŶ>ććŬćƌŝŬĞƐŬƵƐ
Pihlajalinnan omistukseen
WŝŚůĂũĂůŝŶŶĂdĞƌǀĞǇƐKǇ ostaa
ǇůŝϵϬƉƌŽƐĞŶƫĂ/ƚćͲ^ƵŽŵĞŶ
>ććŬćƌŝŬĞƐŬƵƐKǇ͗Ŷ;/ƚĞͿ
osakkeista.
Kauppaan kuuluu kaksi
lääkärikeskusta Joensuussa

ƐĞŬćůććŬćƌŝŬĞƐŬƵŬƐĞƚEƵƌmeksessa ja Outokummussa.
EǇŬǇŝŶĞŶŚĞŶŬŝůƂƐƚƂũĂƚŬĂĂ
WŝŚůĂũĂůŝŶŶĂͲŬŽŶƐĞƌŶŝŶƉĂůǀĞůƵŬƐĞƐƐĂ͕ũĂƐĞŶƚŽŝŵŝƉŝƐƚĞŝƐƚć
tulee osa Dextra-ketjua.

/ƚĞŶůŝŝŬĞǀĂŝŚƚŽǀƵŽŶŶĂϮϬϭϰ
Žůŝϲ͕ϱŵŝůũŽŽŶĂĂĞƵƌŽĂũĂ
ůŝŝŬĞǀŽŝƩŽŵŝůũŽŽŶĂĞƵƌŽĂ͘
EǇƚƚĞŚĚǇŶŬĂƵƉĂŶŬŽŚƚĞĞŶ
ŶĞƩŽǀĞůĂƚŽŶĂƌǀŽŽŶϲ͕ϴ
miljoonaa euroa.
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EǇƚŽŶƐŝŝƌƌǇƩćǀć
”sanoista
tekoihin.”

Pomo pähkinänkuoressa
Hanna Tainio

Harrastukset

• <ƵŶƚĂůŝŝƚŽŶǀĂƌĂƚŽŝŵŝƚƵƐjohtaja

• ƌŽŶŶƵƚ͕ŬĂŬƐŝ
ĂŝŬƵŝƐƚĂůĂƐƚĂ

• ZĂŚĂͲĂƵƚŽŵĂĂƫǇŚĚŝƐƚǇŬƐĞŶ
ŚĂůůŝƚƵŬƐĞŶƉƵŚĞĞŶũŽŚƚĂũĂ

• ƐƵƵdĂŵƉĞƌĞĞůůĂ͕
ƚǇƂǀŝŝŬŽƚ,ĞůƐŝŶŐŝƐƐć

• dŽŝŵŝŶƵƚŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũĂna 2011–2015

Harrastukset

• ŝĞŵŵŝŶŽůůƵƚĂƐŝĂŶƚƵŶƟũĂǇůŝůććŬćƌŝŶćWŝƌŬĂŶŵĂĂŶ
ƐĂŝƌĂĂŶŚŽŝƚŽƉŝŝƌŝƐƐć
• >ććŬĞƟĞƚĞĞŶƚŽŚƚŽƌŝ͕ƵƌŽůŽŐŝĂŶĚŽƐĞŶƫ
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• >ŝŝŬƵŶƚĂĂũĂŬĞƐćůůć
ŵƂŬŬĞŝůǇćƐĂĂƌŝƐƚŽƐƐĂ

Sote-uudistus tulee

– kuinka käy kuntien?
^ŽƚĞͲƵƵĚŝƐƚƵŬƐĞŶƐƵƵŶƚĂǀŝŝǀĂƚŶƵŝũŝƫŝŶŵĂƌƌĂƐŬƵƵƐƐĂ͘EǇƚĞĚĞƐƐćŽŶŚŝƐƚŽƌŝĂůůŝƐĞŶƐƵƵƌŝŵƵůůŝƐƚƵƐ͕ũŽƐƐĂŵǇƂƐ
ŬƵŶƟĞŶƌŽŽůŝƉŝƐƚĞƚććŶƵƵƐŝŬƐŝ͘^ƵŽŵĞŶ<ƵŶƚĂůŝŝƚŽŶƵƵƐŝǀĂƌĂƚŽŝŵŝƚƵƐũŽŚƚĂũĂ,ĂŶŶĂdĂŝŶŝŽŽŶũŽŬććƌŝŶǇƚŚŝŚĂŶƐĂ͘
TEKSTI Nina Leppäniemi KUVA<ƵŶƚĂůŝŝƩŽ

S

yyskuun alussa Kuntaliiton varatoimitusjohtajana aloittanut
Hanna Tainio on kotiutunut uuteen tehtäväänsä hyvin.
– Toimin viime kaudella Kuntaliiton valtuuston varapuheenjohtajana, eli talo oli minulle luottamustehtävän kautta entuudestaan tuttu.
Meneillään oleva sote-uudistus mullistaa kuntien tehtäväkenttää merkittävästi. Tämä on iso haaste niin Tainiolle kuin koko
kuntakentällekin.
– Vastuualueeni on hyvin laaja ja vaatii paljon omaksumista.
Sote-uudistus on kuitenkin päällimmäisenä pöydällä, sillä se
asettaa suuria haasteita Kuntaliitolle. Millainen on tulevaisuuden
kunta? Sitä työstämme parhaillaan, Tainio kertoo.

kuntien kassaan tilitettävä verorahoituskin pienenee. Asiaa valmistellaan parhaillaan, mutta karkean arvion mukaan kuntien verotulot tulevat laskemaan roimasti, noin puolella.
– Hallitus on linjannut, ettei kokonaisverotusta saa kiristää.
Valtionverotus on kuitenkin progressiivista, eli tämä ei ole ihan niin
yksinkertainen asia ratkaistavaksi. Kunnille on joka tapauksessa
jäätävä riittävästi rahoitusta muiden palveluiden turvaamiseksi,
huomauttaa Tainio.
Päätettyyn sote-alueiden määrään Tainio ei Kuntaliiton varatoimitusjohtajana ota kantaa. Yksityishenkilönä hän tyytyy toteamaan,
että päätös on jossain määrin sekava.
– Aluejaottelu olisi voinut olla selkeämpi. Alueet eivät ole keskenään tasavertaisia.

ĚƵŶǀĂůǀŽũĂƟƵŬĂƐƐĂƟůĂŶƚĞĞƐƐĂ
Hallitus linjaa, ja Kuntaliitto toimii sen mukaisesti.
– Huolehdimme kuntien edunvalvonnasta. Tuomme asiantuntijuuttamme uudistuksen valmisteluun ja olemme linjojen uusimisessa mukana parhaamme mukaan.
Sote-uudistus muuttaa radikaalisti kuntien asemaa. Merkittävä osa kuntien tehtävistä ja rahoituksesta poistuu. Kuinka kunnat
selviävät jatkossa muista tehtävistään, kun rahoitus vähenee?
Kuinka yhteistyö kuntien ja itsehallintoalueiden rajapinnoilla
toteutetaan? Kuinka edunvalvonta onnistuu näin suuren muutoksen keskellä?
– Paljon on vielä kysymyksiä ja epäselvyyttä. Kuntakenttä on
nykyisin hyvin heterogeeninen. Se vaikuttaa väistämättä lopputulokseen: joillekin kunnille uudistus on mahdollisuus ja toisille
uhka, Tainio toteaa.
Uudistuksen lähtökohtana on, etteivät kunnat enää itse järjestä lainkaan sote-palveluita. Silti terveyden edistämisen tehtävä
säilyy. Haasteena Tainion mukaan onkin pohtia, kuinka yhteyttä
ja yhteistyötä sote-alueiden ja kuntien välillä pidetään yllä.
– Toki kunnilla on myös mahdollisuus osallistua sote-palveluiden tuottamiseen yhtiöittämisen kautta. Kunta voi perustaa
sote-palveluita tarjoavan osakeyhtiön ja osallistua siten kilpailuun yksityisen sektorin rinnalla.
Niin tai näin, vastuu sote-palveluista ei ole enää kunnilla. Siksi

<ƵŶƟĂŬƵƵůƚĂǀĂƉććƚƂŬƐĞŶƚĞŽƐƐĂ
Sote-uudistukseen on kirjattu myös päätös valinnanvapauden lisäämisestä. Se, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, on vielä epäselvää.
– Toivon, että Suomeen löytyy hyvä, omanlainen malli valinnanvapauden lisäämiseksi. Ruotsin-malli, jossa raha seuraa potilasta,
aiheuttaa eriarvoisuutta ja lisäkustannuksia eikä siksi mielestäni
sovi meille. Nyt nimenomaan on tarkoitus saada aikaan säästöjä,
Tainio pohtii.
Entä, kuinka edunvalvoja näkee kunnan tulevaisuuden? Tainion
mukaan ihanteellisessa tapauksessa tulevaisuuden kunta on löytänyt itselleen uuden roolin, elinvoiman lähteen ja kasvun. Rajapinnoissa tapahtuu paljon hyvää yhteistyötä itsehallintoalueiden
kanssa.
– Tämä mahdollisuus on ehkä totta usealle kunnalle. Kuntien
rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä tulee parhaimmillaan
vahvistumaan. Totta on myös se, että monen kunnan huoltosuhde
väistämättä heikentyy eivätkä kaikki selviä muutoksesta yhtä hyvin.
Ensimmäisen päätöksen nuijiminen tuotti hallituksen liitoksissa
voimakasta natinaa. Kivuista huolimatta varsinaiset ponnistukset
ovat vielä edessäpäin, sillä nyt on siirryttävä sanoista tekoihin.
– Olemme tekemässä Suomen historian suurinta julkisen sektorin hallinnollista muutosta. Kiireellisestä aikataulusta huolimatta
kuntien mielipiteitä on kuultava.
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Visio 2025:

monimuotoinen
sote-ekosysteemi
dƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞŶǀŝƐŝŽ͗,ŽŝƚŽŽŶƉććƐĞĞũŽƵƐƚĂǀĂƐƟ͘WĂůǀĞůƵŽŶůĂĂĚƵŬĂƐƚĂũĂƐŽƐŝĂĂůŝƐĞƐƟ
ŽŝŬĞƵĚĞŶŵƵŬĂŝƐƚĂ͘^ĞƚĞŚŽĂĂũĂǀĂŝŬƵƩĂĂ͘sćŚĞŵŵćůůćƌĂŚĂŵććƌćůůćƐĂĂĚĂĂŶĞŶĞŵŵćŶ͘
:ƵůŬŝŶĞŶƐĞŬƚŽƌŝŚƵŽůĞŚƟŝ͕ĞƩćƉĂůǀĞůƵŝƚĂŽŶƚĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞŶŵƵŬĂŝƐĞůůĂƚĂǀĂůůĂƐĂĂƚĂǀŝůůĂ͘
d<^d/>ĞĞŶĂZŽƐŬĂůĂ<hs/dh^^ŚƵƩĞƌƐƚŽĐŬ

P

itkään valmisteltu sote-uudistus ei ole lähelläkään valmista.
Uudistustyö on vasta alussa. Nyt on mahdollisuus rakentaa
maailman paras palvelujärjestelmäkokonaisuus, jonka myötä
sote-uudistukselle asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa.

zŬƐŝƚǇŝƐĞƚƚĞƌǀĞǇƐƉĂůǀĞůƵƚŽƐĂƐŽƚĞͲĞŬŽƐǇƐƚĞĞŵŝć
Hallituksen sote-sovun merkittävin uudistus oli päätös valinnanvapauslainsäädännön valmistelemisesta. Tulevaisuudessa
kansalainen voi nykyistä vapaammin valita julkisen, yksityisen
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tai kolmannen sektorin palveluntuottajista itselleen parhaan
mahdollisen.
Tällöin myös yksityisen sektorin resurssit voidaan ottaa
nykyistä laajemmin hyötykäyttöön.
Sote-uudistuksen jatkovalmistelussa pitää kuulla myös
yksityistä sektoria siitä, kuinka uudistus kannattaa käytännössä
toteuttaa.
– Asiakkaiden näkökulmasta valinnanvapaus on helppoa.
Nyt tarvitaan esimerkkejä siitä, kuinka valinnanvapauden

<ŽŚƟǀŝƐŝŽƚĂϮϬϮϱ
ϭ͘<ĂƌƚŽŝƚĞƚĂĂŶůćŚƚƂŬŽŚƚĂƟůĂŶŶĞũĂŶǇŬǇũćƌũĞƐƚĞůŵćŶ
ƚŽĚĞůůŝƐĞƚŬŝƉƵƉŝƐƚĞĞƚ͘
Ϯ͘WŝŝƌƌĞƚććŶƟĞŬĂƌƩĂ͗ŵŝƚćƵƵĚŝƐƚƵŬƐŝĂũĂŵƵƵƚŽŬƐŝĂ
ƚĞŚĚććŶůĂŝŶƐććĚćŶŶƂƐƐć͕ŚĂůůŝŶŶŽƐƐĂũĂƉƌŽƐĞƐƐĞŝƐƐĂ
ƐĞŬćƉććƚĞƚććŶŶŝŝĚĞŶĂŝŬĂƚĂƵůƵƐƚĂ͘
ϯ͘>ŝƐƚĂƚĂĂŶŬĞŝŶŽũĞŶǀĂůŝŬŽŝŵĂũĂĂƌǀŽƚĞƚĂĂŶŶĞ͘<ƵŝŶŬĂ
ƉĂůũŽŶŵŝŬćŬŝŶŬĞŝŶŽƉĂƌĂŶƚĂĂƚƵŽƩĂǀƵƵƩĂ͕ǀĂŝŬƵƩĂǀƵƵƩĂƚĂŝƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶƐĂĂƚĂǀƵƵƩĂ͍

voisi toteuttaa sellaisella tavalla, että sekä maksaja/järjestäjä
että tuottaja innostuvat siitä, sanoo LPY:n puheenjohtaja Kari
Varkila.
Valinnanvapauden myötä lisääntyvä tuottajien välinen reilu
kilpailu luo edellytyksiä palvelutuotannon tehostamiseen sekä
tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen. Tällöin asiakas
kirittää tuottajia myös parantamaan palveluiden laatua.
– Mielestäni sote-alueiden tulee noudattaa perusterveydenhuollon palveluntuottajien hyväksymismenettelyä tai puite-

sopimusjärjestelyä, jossa kaikilla sote-toimiluvan omaavilla
palveluntuottajilla on mahdollisuus tarjota palveluita, Varkila
sanoo.

Edessä suuria muutoksia
Aidon valinnanvapauden toteuttaminen edellyttää suuria
muutoksia sote-palvelujärjestelmää ohjaavaan lainsäädäntöön
ja rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistusta sekä palvelulupauksen määrittelemistä. Myös vertailukelpoisen kustannus-
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laskennan toteuttaminen on välttämätöntä.
Rahoitusjärjestelmää pitää yksinkertaistaa ja selkiyttää.
– Ehdoton edellytys oikeudenmukaiselle rahoitukselle on
järjestäjän ja tuottajan täydellinen riippumattomuus toisistaan. Millekään taholle ei saa osoittaa veroetuja tai muita
tukia, joilla aiheutetaan kilpailuvääristymiä. Kaikkien tuottajien on saatava julkista rahoitusta samoilla ehdoilla, Varkila
sanoo.

Kokemuksia palveluseteleistä

Ilmoitus 1/2
AJANKOHTAISTA SOTE-KESKUSTELUA

JOHTAJASYMPOSIUMISSA
VIERUMÄELLÄ 28.–29.4.2016
Tervetuloa LPY:n perinteiseen Johtajasymposiumiin vaikuttamaan, vaihtamaan
ajatuksia ja verkostoitumaan.
Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan
verkkosivuillamme www.lpy.fi helmikuun aikana.
Varaathan ajankohdan kalenteriisi!

TERVETULOA!
Lisätietoja:

Tarja Vehmas-Issi
järjestösihteeri
puh. 040 656 2601
tarja.vehmas-issi@lpy.fi

Lääkäripalveluyritykset ry
www.lpy.fi
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Palvelusetelit ovat hyväksi todettu tapa järjestää sotepalveluita kuntalaisille. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluseteleistä on ollut voimassa vuodesta 2009 lähtien.
Palvelusetelilain mukaan jokainen kunta tai kuntayhtymä voi
ottaa palvelusetelijärjestelmiä käyttöön omalla tavallaan.
Useiden käytännön kokemusten sekä tutkimusten ja
selvitysten mukaan palveluseteleitä hyödyntämällä on voitu
parantaa hoidon saatavuutta sekä lisätä kansalaisten
valinnanmahdollisuuksia ja tyytyväisyyttä. Samalla on
usein saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä.
– Kunnat ovat tehneet omia versioitaan eri toimintojen
palveluseteleistä. Suomen Kuntaliitto voisi jatkossa ottaa
nykyistä merkittävämmän roolin palvelusetelijärjestelmien
kehittämisessä ja erityisesti hyvistä kokemuksista tiedottamisessa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että jokainen kunta
yrittää keksiä pyörän uudelleen, toteaa LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Valinnanvapaus käytännössä
Kaija Kansalainen valitsee itselleen ensisijaisen perusterveydenhuollon palveluntuottajan ja niin halutessaan myös

^ŽƚĞͲƐŽƉƵůǇŚǇĞƐƟ
^ŽƚĞͲƉĂůǀĞůƵƌĂŬĞŶŶĞƵƵĚŝƐƚƵŬƐĞƐƐĂŽƚĞƫŝŶŵĞƌŬŝƩćǀć
ĂƐŬĞůĞƚĞĞŶƉćŝŶ͕ŬƵŶŚĂůůŝƚƵƐƉƵŽůƵĞĞƚƉććƐŝǀćƚŵĂƌƌĂƐŬƵƵƐƐĂƐŽƉƵƵŶƐŽƚĞͲƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶũćƌũĞƐƚćŵŝƐǀĂƐƚƵƵalueista.
EǇŬǇŝƐŝŶƐŽƚĞͲƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶũćƌũĞƐƚćŵŝƐĞƐƚćũĂƉććŽƐŝŶ
ƚƵŽƚĂŶŶŽƐƚĂŬŝŶǀĂƐƚĂĂŶŽŝŶϭϯϬŬƵŶƚĂǇŚƚǇŵććũĂǇůŝ
ϯϬϬŬƵŶƚĂĂ͘:ćƌũĞƐƚćŵŝƐǀĂƐƚƵƵůůŝƐƚĞŶƚŽŝŵŝũŽŝĚĞŶŵććƌćƐƵƉŝƐƚƵƵƐŝƚĞŶŵĞƌŬŝƩćǀćƐƟ͕ǇůŝϵϬƉƌŽƐĞŶƫĂ͘
^ŽƉŝŵƵŬƐĞĞŶŬŝƌũĂƫŝŶŵǇƂƐǀĂůŝŶŶĂŶǀĂƉĂƵƐůĂŝŶƐććĚćŶƚƂ͕ũŽŬĂŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂĂƐĞŶ͕ĞƩćƚƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂ
ŬĂŶƐĂůĂŝŶĞŶǀŽŝŶǇŬǇŝƐƚćǀĂƉĂĂŵŵŝŶǀĂůŝƚĂũƵůŬŝƐĞŶ͕
ǇŬƐŝƚǇŝƐĞŶũĂŬŽůŵĂŶŶĞŶƐĞŬƚŽƌŝŶƉĂůǀĞůƵŶƚƵŽƩĂũŝĞŶ
ũŽƵŬŽƐƚĂŝƚƐĞůůĞĞŶƐŽƉŝǀŝŵŵĂŶ͘
^ŽƚĞͲƉĂůǀĞůƵƌĂŬĞŶŶĞƵƵĚŝƐƚƵƐƚĂǀĂůŵŝƐƚĞůůĂĂŶŶǇƚũŽ
ŶĞůũćƩćǀĂĂůŝŬĂƵƩĂ͘

ŝŐŝƚĂůŝƐĂĂƟŽŶũĂ
”
ƐŽƐŝĂĂůŝƐƚĞŶŝŶŶŽǀĂĂƟŽŝĚĞŶ
mahdollisuudet
ŽŶŚǇƂĚǇŶŶĞƩćǀć
muutoksessa.”

tuottajan palveluksessa olevan lääkärin. Kaija Kansalaisen
palvelutarpeen määrittää hänen valitsemansa palveluntuottajan lääkäri, joka myös koordinoi hoitoja. Palveluntuottajan
vastuulla ovat yleislääkärin ja terveydenhoitajan palvelut.
Lisäksi se voi tuottaa erikoislääkäripalveluita ja laboratorio- tai
kuvantamispalveluita joko itse tai yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa.

ƐŝĂŶƚƵŶƚĞŵƵŬƐĞůůĞŬćǇƩƂć
Yksityinen terveyspalveluala odottaa, että sote-uudistuksessa

toteutetaan palveluiden järjestäjän ja tuottajan eriyttäminen
sekä palveluntuottajien välinen kilpailuneutraliteetti ja että
kansalaisten valinnanmahdollisuuksia lisätään.
Uuteen järjestelmään on sisällytettävä oikeat kannusteet,
jotka poistavat osaoptimointimahdollisuudet. Myös uutta
teknologiaa, digitalisaatiota ja sosiaalisia innovaatioita on
hyödynnettävä uudistuksessa.
– Toivon, että yksityisen sektorin toimijoiden asiantuntemusta ja kokemusta hyödynnetään sote-uudistuksen jatkovalmistelussa, esittää Partanen.

Sote-sovusta syntyi väliportaan hallinto
Hallituksen sote-sovussa on kysymys
paljon muustakin kuin sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämisestä,
ƌĂŚŽŝƩĂŵŝƐĞƐƚĂũĂƚƵŽƩĂŵŝƐĞƐƚĂ͘,Ăůlituksen päätösten ja linjausten mukaiƐĞƐƟ^ƵŽŵĞĞŶƌĂŬĞŶŶĞƚĂĂŶŬŽŬŽŶĂĂŶ
ƵƵƐŝǀćůŝƉŽƌƚĂĂŶŚĂůůŝŶƚŽŬƵŶƟĞŶũĂ
ǀĂůƟŽŶŚĂůůŝŶŶŽŶǀćůŝŝŶ͘
ʹKŶƐĞůǀćć͕ĞƩćƐŽƚĞͲƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶ
ũćƌũĞƐƚćũŝĞŶŚĂƌƟĂƚŽǀĂƚƚƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞƐsa leveämmät, kun järjestäjätahojen

määrä vähenee muutamasta sadasta
ǀŝŝƚĞĞŶƚŽŝƐƚĂ͘sćůŝƉŽƌƚĂĂŶŚĂůůŝŶŶŽŶ
tulevasta roolista ei ole vielä hallituspuolueidenkaan kesken yhtenevää
ŶćŬĞŵǇƐƚć͘:ŽŬĂƚĂƉĂƵŬƐĞƐƐĂŶǇƚŽŶ
kysymys muustakin kuin vain soteuudistuksesta, sanoo LPY:n toiminnanũŽŚƚĂũĂ/ƐŵŽWĂƌƚĂŶĞŶ͘
Uuden väliportaan hallinnon luomiŶĞŶĂŝŚĞƵƩĂĂŵŝƩĂǀŝĂůĂŝŶƐććĚćŶƚƂmuutoksia esimerkiksi kuntalakiin,

aluehallintoa säänteleviin lakeihin
ƐĞŬćǀĞƌŽͲũĂǀĂĂůŝůĂŬĞŝŚŝŶ͘^ĂŵĂůůĂƐĞ
ǀĂŝŬƵƩĂĂŵĞƌŬŝƩćǀćůůćƚĂǀĂůůĂǀĂůƟŽŶ
ũĂŬƵŶƟĞŶĂƐĞŵĂĂŶ͕ƌŽŽůŝŝŶũĂƚĞŚƚćǀŝŝŶ͘
ʹdćŵćŶǀƵŽŬƐŝĞŝŽůĞŝŚŵĞ͕ĞƩć
sote-uudistuksen valmisteluun on liitƚǇŶǇƚũĂůŝŝƩǇŶĞĞũĂƚŬŽƐƐĂŬŝŶǀĂůƚĂǀĂƐƟ
ŝŶƚŽŚŝŵŽũĂ͕ƚƵŶŶĞƩĂũĂŶŝŝŶƐĂŶŽƩƵĂ
ǀĂůƚĂƉĞůŝć͕ƚŽƚĞĂĂWĂƌƚĂŶĞŶ͘
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Sote-uudistuksessa on paljon hyvää. Aika näyttää, toteutuvatko sille asetetut tavoitteet: nykyistä parempi palveluiden saatavuus, laatu ja oikeudenmukaisuus sekä tehokkuus, tuottavuus
ja vaikuttavuus. Kaiken kaikkiaan sote-uudistuksen tavoitteena
on saada vähemmällä rahamäärällä enemmän palveluita kansalaisille ja pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta. Palvelujärjestelmämme tulevaisuuden haasteena on nopeasti ikääntyvä väestö, joka tarvitsee paljon erilaisia sote-palveluita.
Sote-uudistus mahdollistaa vapauden valita perusterveydenhuollon palveluntuottaja julkiselta tai yksityiseltä sektorilta. Perusterveydenhuoltoon olennaisesti kuuluvien laboratorio- ja kuvantamispalveluiden järjestäminen on jäänyt sivuun
sote-valmistelussa. Keskustelussa on ollut esillä erilaisia
malleja. On jopa esitetty, että laboratorio- ja kuvantamispalvelut jäisivät uudessa sote-palvelurakenteessa julkisen sektorin
vastuulle. Tämä olisi vastoin sote-uudistuksen tavoitteita.
Niihin on kirjattu tuottamis- ja järjestämisvastuun eriyttäminen toisistaan sekä monituottajamallin hyödyntäminen. Myös
laboratorio- ja kuvantamispalveluissa on mahdollista parantaa kustannustehokkuutta aidon kilpailun myötä. Tällöin jää

enemmän aikaa ja resursseja potilastyöhön.

Perusterveydenhuollon tapaan
pitää laboratorio- ja kuvantamispalveluidenkin olla avoinna kilpailulle. Palveluntarjoajien välinen
kilpailuneutraliteetti edellyttää sitä, että kaikki palveluiden
tuottamiseen liittyvät kustannukset sisältyvät niiden hintoihin.
Tämä kilpailuneutraliteetti ei toteudu, jos jotkin palveluntarjoajat saavat subventiota tuotantokustannuksiinsa. Pelkkä liikelaitoksen yhtiöittäminen ei takaa kilpailuneutraliteetin toteutumista, ellei samalla huolehdita siitä, että yhtiö ei saa kilpailua
vääristäviä subventioita.

Laboratorio- ja kuvantamispalvelut ovat olennainen osa
terveyspalvelukokonaisuutta. Siksi on tärkeää, että myös niitä
kehitetään sote-palvelurakenneuudistuksessa.
Pauliina Posti
toimitusjohtaja
Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy

Käyttäjälähtöistä ja innovatiivista terveydenhuollon tilasuunnittelua 10 vuoden kokemuksella.
Tarjoamme arkkitehtisuunnittelun lisäksi kaiken mitä uusien toimitilojen suunnitteluun tarvitsette.
Olemme alallamme Suomen kokeneimpia ja meillä on asiakkaina useita alan johtavia toimijoita.
Katso referenssimme osoitteesta WWW.ARKKITEHTI.FI tai WWW.HIMLA.FI
Voit ottaa yhteyttä suoraan toimialasta vastaavaan Arkkitehtiin.
Topi laaksonen M.Sc. Architect SAFA 1365
+358 40 58 23 111 | topi.laaksonen@arkkitehti.ﬁ

HIMLA arkkitehdit Oy, Näsilinnankatu 21, 33210 Tampere | WWW.HIMLA.FI

Kolumni

Laboratorio- ja kuvantamispalvelut otettava huomioon sotessa

Parempia terveyspalveluita?
Sote-uudistuksesta median keskiössä
ovat toistaiseksi olleet lähinnä hallinnolliset järjestelyt itsehallinto- ja soteĂůƵĞŝŶĞĞŶ͘DŝŬćŵƵƵƩƵƵŬćǇƚćŶŶƂƐƐć͕
kun olemme asiakkaan roolissa?

WĂůǀĞůƵƚŵƵƵƩƵǀĂƚƐćŚŬƂŝƐŝŬƐŝ
Sähköiset palvelut tulevat laajaan käytƚƂƂŶ͘EŝŝĚĞŶƉŝƚćŝƐŝŚĞůƉŽƩĂĂŚƵŽŵĂƚƚĂǀĂƐƟĂƐŝĂŬŬĂŝĚĞŶŬćǇƚćŶŶƂŶĂƌŬĞĂ͘
Omakanta-järjestelmästä voi jo nyt seuƌĂƚĂŽŵŝĂƚĞƌǀĞǇƐƟĞƚŽũĂ͘:ĂƚŬŽƐƐĂƐŝŶŶĞ
ǀŽŝŵǇƂƐŝƚƐĞƚĂůůĞŶƚĂĂŽŵŝĂƟĞƚŽũĂĂŶ
hoitohenkilökunnan nähtäväksi. Monella
ŽŶũŽŬŽƚŽŶĂĂŶǀĞƌĞŶƉĂŝŶĞŵŝƩĂƌŝ͕ŵƵƩĂ
ŝƚƐĞŶƐćŵŽŶŝƚŽƌŽŝŶƟŝŶŽŶƚƵůŽƐƐĂƌƵŶƐĂĂƐƟƵƵƩĂƚĞŬŶŽůŽŐŝĂĂũĂƚƵŽƩĞŝƚĂ͘EĞ

mahdollistavat reaaliaikaisen elintoiminƚŽũĞŶŵŝƩĂĂŵŝƐĞŶŬŽƟŽůŽŝƐƐĂ͘

ŚćŶŽŶŽŝŬĞƵƚĞƩƵƐĂĂŵĂĂŶũĂŵŝŬćŽŶ
hänen oma vastuunsa.

^ćŚŬƂŝƐĞƚŽŵĂŚŽŝƚŽͲũĂ palvelun-

Tulevaisuudessa asiakas voi yhä

ohjausmenetelmät ovat yleistymässä.
Yhteys sosiaali- ja terveysalan ammatƟůĂŝƐŝŝŶƚĂƉĂŚƚƵƵƚƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂǇŚć
ƵƐĞĂŵŵŝŶƟĞƚŽŬŽŶĞĞŶƚĂŝćůǇƉƵŚĞůŝŵĞŶ
ǀćůŝƚǇŬƐĞůůć͕ũŽůůŽŝŶĂƐŝĂŬĂƐǀćůƩǇǇŵĂƚŬƵƐƚĂŵŝƐĞůƚĂũĂũŽŶŽƩĂŵŝƐĞůƚĂ͘ ƐŬĞƩćŝŶ
ĂǀĂƵƚƵŝƐćŚŬƂŝŶĞŶWĂůǀĞůƵǀĂĂŬĂͲƉĂůǀĞůƵ͕
ũŽŬĂŚĞůƉŽƩĂĂƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶůƂǇƚćŵŝƐƚćũĂ
ŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂĂŵǇƂƐƉĂůĂƵƩĞĞŶĂŶƚĂŵŝƐĞŶ͘
dŽŝǀŽƩĂǀĂƐƟƉĂůǀĞůƵŝƚĂǀŽŝƚƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂǀĞƌƚĂŝůůĂĂǀŽŝŵĞƐƟŬĞƐŬĞŶććŶ͕ŬƵƚĞŶ
hotelleja sähköisissä varausjärjestelmissä.

useammin valita esimerkiksi palvelusetelin tai vastaavan järjestelmän avulla
tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalǀĞůƵƚ͕ũŽŝƚĂƚƵŽƩĂǀĂƚũƵůŬŝƐĞƚ͕ǇŬƐŝƚǇŝƐĞƚ
sekä kolmannen sektorin toimijat. ValinŶĂŶǀĂƉĂƵƐĂŶƚĂĂƟůĂĂũĂŬĂŶŶƵƐƚĂĂŵǇƂƐ
ƵƵƐŝĞŶƉĂůǀĞůƵŝŶŶŽǀĂĂƟŽŝĚĞŶŬĞŚŝƩćŵŝƐĞĞŶ͕ŬƵŶŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵĚĞƚƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶ
tarjoamiseksi lisääntyvät.

Asiakkaille valinnanvapaus
Toinen iso muutos koskee asiakkaan
ǀĂůŝŶŶĂŶǀĂƉĂƵƩĂ͘<ƵŶĂƐŝĂŬŬĂĂůůĂŽŶŶǇǀĂůŝŶŶĂŶǀ
ŬǇććŶŬŝŶ
ŬǇććŶŬŝŶŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵƐǀĂůŝƚĂƌĂũĂůůŝƐĞƐƟ
ƚĞƌǀĞǇƐŬĞƐŬƵŬƐĞŶƐĂ͕ŶŝŝŶũĂƚŬŽƐƐĂǀĂůŝŶƚĞƌǀĞǇƐŬĞ
ŶĂŶǀĂƉĂƵ
ŶĂŶǀĂƉĂƵƐůĂĂũĞŶĞĞ͘DŝƚćƐĞƚĂƌŬŽŝƩĂĂ
ĂƐŝĂŬŬĂĂů
ĂƐŝĂŬŬĂĂůůĞ͕ŽŶǀŝĞůćĂǀŽŝŶŶĂ͘dćŚćŶ
ůŝŝƩǇǇŵǇ
ůŝŝƩǇǇŵǇƂƐŚĂůůŝƚƵƐŽŚũĞůŵĂƐƐĂŵĂŝŶŝƩƵ
ũƵůŬŝŶĞŶ
Ɖ
ũƵůŬŝŶĞŶƉĂůǀĞůƵůƵƉĂƵƐ͕ũŽŬĂƚƵůĞĞŬƵǀĂĂŵĂĂŶŝŚŵŝƐŝůůĞ͕ŵŝůůĂŝƐŝĂǀĞƌŽǀĂƌŽŝŶ
ǀĂĂŵĂĂŶ
ƌĂŚŽŝƚĞƩƵũĂƐŽƐŝĂĂůŝͲũĂƚĞƌǀĞǇƐƉĂůǀĞůƵŝƚĂ
ƌĂŚŽŝƚĞƩƵ

vuoro

Puheen

zŬƐŝůƂŶǀĂƐƚƵƵ omasta terveydestä
kasvaa tulevaisuudessa. On syytä muisƚĂĂ͕ĞƩćŬĂŝŬŬŝĂƐŝĂŬŬĂĂƚĞŝǀćƚŬƵŝƚĞŶŬĂĂŶ
kykene tai halua olla kantamassa vastuuta
ŝƚƐĞƐƚććŶũĂŬćǇƩćŵćƐƐćƵƵƐŝĂƚĞŬŶŽůŽŐŝƐŝĂƉĂůǀĞůƵŝƚĂ͘DŽŶĞƚŚĞŝƐƚćŽǀĂƚƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶƐƵƵƌŬƵůƵƩĂũŝĂ͕ũŽƚŬĂƚĂƌǀŝƚƐĞǀĂƚ
edelleen henkilökohtaista apua.
dƵůŽƐƐĂŽŶƉĂůũŽŶ terveyspalveluitamme muokkaavia muutoksia. PalveluƉƌŽƐĞƐƐŝĞŶŬĞŚŝƩćŵŝŶĞŶũĂŶŝŝĚĞŶũŽŚtaminen ovat avainasemassa haastavien
uudistusten myllerryksessä.

YYksilön vastuu omasta terveydestä
”kas
kasvaa tulevaisuudessa.”

WƵŚĞĞŶǀƵŽƌŽZĂŝŵŽWĂŬŬĂŶĞŶͮKŚũĞůŵĂƉććůůŝŬŬƂdĞŬĞƐŝŶ/ŶŶŽǀĂĂƟŽƚƐŽƐŝĂĂůŝͲũĂƚĞƌǀĞǇƐƉĂůǀĞůƵŝƐƐĂͲŽŚũĞůŵĂƐƐĂ
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Sensori
WĂůǀĞůƵƉĂŬĞƫŵĂůůŝŽŶƚĂƉĂƐŽƉŝĂ julkisten
varojen käytöstä ja kustannuksista
^ŝƚƌĂŶŚĂŶŬŬĞĞƐƐĂƐĂĂĚĂĂŶǀƵŽĚĞŶϮϬϭϲƐǇŬƐǇůůć
ŬćǇƚƚƂŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂƐŝŝƚć͕ŵŝƚĞŶƉĂůǀĞůƵƉĂŬĞƚŝƚƐĞůŬĞǇƚƚćǀćƚ
ƐŽƚĞͲƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶũćƌũĞƐƚćŵŝƐƚćũĂƚƵŽƚƚĂŵŝƐƚĂ͘
^ŝƚƌĂŶǀŝŝĚĞƐƐćƉŝůŽƫŚĂŶŬŬĞĞƐƐĂ
ƐĞůǀŝƚĞƚććŶ͕ŬƵŝŶŬĂƉĂůǀĞůƵƉĂŬĞƟƚ
ƚŽŝŵŝǀĂƚůćƉŝŶćŬǇǀǇǇĚĞŶũĂŽŚũĂuksen välineinä sote-palvelujärũĞƐƚĞůŵćƐƐć͘WĂƌŚĂŝŵŵŝůůĂĂŶŶĞ
ƚƵŽǀĂƚĞƐŝŝŶƚĞŚŽƩŽŵŝƐƚĂƌĂŬĞŶƚĞŝƐƚĂĂŝŚĞƵƚƵŶĞĞƚŬƵƐƚĂŶŶƵŬƐĞƚ͘
Suurimmat menot ja siten myös
ƐććƐƚƂŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵĚĞƚŽǀĂƚŚŽŝƚŽͲ
ũĂŚŽŝǀĂƉĂůǀĞůƵŝƐƐĂ;ǀĂŶŚƵƐƚĞŶŚƵŽůƚŽͿ͕ĞƌŝŬŽŝƐƐĂŝƌĂĂŶŚŽŝĚŽƐƐĂũĂ
psykososiaalisissa palveluissa. Eri
alueiden kustannuksia vertailemalla
ŽŶůĂƐŬĞƩƵ͕ĞƩćƉĂůǀĞůƵƉĂŬĞƫĞŶ
avulla syntyisi 1,1 miljardin euron
säästöt koko maan sote-palveluissa.
ʹKƉƟŵŽŝŶƟŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵĚĞƚůƂǇƚǇǀćƚƚĂƌŬĞŵŵŝŶƉĂůǀĞůƵƉĂŬĞƫĞŶ
ĂǀƵůůĂ͘:ŽƚćƐƐćǀĂŝŚĞĞƐƐĂƚŽƚĞƵƚƵŶĞŝƐƐĂƐĞůǀŝƚǇŬƐŝƐƐćŽŶŶćŚƚćǀŝƐƐć͕
ĞƩćůćƉŝŶćŬǇǀǇǇĚĞŶŬĂƵƩĂůƂǇƚǇǀćƚŶĞĂƐŝĂƚ͕ũŽŝŚŝŶƉŝƚććƉƵƵƩƵĂ͕
ƚŽƚĞĂĂ^ŝƚƌĂŶǀĂŶŚĞŵƉŝŶĞƵǀŽŶĂŶtajaĞƌŽsĂŝƐƐŝ͘
Palvelupaketeissa sosiaali- ja
terveyspalvelut jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.

€

ϭ͕ϭ

ŵƌĚ
Koko maan sotepalveluiden
ƚĂůŽƵĚĞůůŝŶĞŶ
ƐććƐƚƂƉŽƚĞŶƟĂĂůŝ
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EćŝŶŬŽŬŽŶĂŝƐƵƵĚĞƚƐĂĂĚĂĂŶŚĞůƉŽŵŵŝŶŽŚũĂƩĂǀŝŬƐŝũĂĂƐŝĂŬŬĂŝƚĂ
ǀŽŝĚĂĂŶƉĂůǀĞůůĂǇŚćŬĞƩĞƌćŵŵŝŶ͘
Samalla eri puolilla maata asuvien
sekä työelämässä ja työelämän
ƵůŬŽƉƵŽůĞůůĂŽůĞǀŝĞŶŝŚŵŝƐƚĞŶ
ŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵĚĞƚƐĂĂĚĂƉĂůǀĞůƵŝƚĂ
ǇŚĚĞŶǀĞƌƚĂŝƐƚƵǀĂƚ͘DĂůůŝƐƐĂƚćƌŬĞŝŶƚćŽŶ͕ĞƩćĂƐŝĂŬĂƐƐĂĂŽŝŬĞĂŶlaisen ja oikea-aikaisen palvelun
ƐŝůůŽŝŶ͕ŬƵŶŚćŶƐŝƚćƚĂƌǀŝƚƐĞĞ͘
ʹWĂůǀĞůƵƉĂŬĞƫĞŶŬĞƐŬŝƂƐƐć
ŽŶĂƐŝĂŬĂƐʹŚƵŽŵŝŽŽŶŝŚŵŝƐĞƐƐć
järjestelmän sijaan, Vaissi toteaa.

PA LVELUPAKETTI
Kehikko, jonka avulla kustannukset ja suoritteet raportoidaan.

S OT E - AL U E

A L UE E L L I NE N OH JAU
JA US
S
tuottaa palvelut näin:
Julkinen sektori
Yksityinen sektori

asiakas

Kolmas sektori

,ĂůůŝŶƚŽŵƵƵƚŽŬƐŝůůĞ
ĂǀŽŝŶŵĂůůŝ
Nykyisin asiakas saa palveluita
ƉĂŚŝŵŵŝůůĂĂŶƐŝĞůƚćƚććůƚć͘sĂŝƐƐŝ
mainitsee lasten ja nuorten avoŚƵŽůůŽŶ͕ũŽƐƐĂƉĂůǀĞůƵŝƚĂƐĂĂƩĂĂ
ũŽƵƚƵĂŚĂŬĞŵĂĂŶǇůŝŬǇŵŵĞŶĞƐƚć
ŽƌŐĂŶŝƐĂĂƟŽƐƚĂƚĂŝǇŬƐŝŬƂƐƚć͘
ʹ^ŝůůŽŝŶŽŶƚŽĚĞůůŝŶĞŶŚĂĂƐƚĞ͕
ŵŝƚĞŶĂƐŝĂŬĂƐůƂǇƚććƉĂƌŚĂĂŶ
ŚŽŝĚŽŶũĂƚƵĞŶ͘,ĂŶŬŬĞĞƐƐĂŵŵĞ
luodaan nyt malli, jonka avulla
muun muassa mielenterveystyössä lasten sekä nuorten palvelut
ŽǀĂƚůćŚĞŬŬćŝŶũĂŶŝŝĚĞŶƌĂŚŽŝƚƵƐ
on yksi kokonaisuus. Eri toimijoiĚĞŶǇŚƚĞŝƐƚǇƂŚĞůƉŽƩĂĂĂƐŝĂŬŬĂĂŶ
ĂǀƵŶƐĂĂŶƟĂ͕sĂŝƐƐŝŬĞƌƚŽŽ͘
Palveluiden järjestämiseen teŚŽŬŬƵƵƩĂƚƵŽǀĂƌĂƚŬĂŝƐƵƐććƐƚćć
ŬƵƐƚĂŶŶƵŬƐŝĂũĂŽŶŚĂůůŝŶŶŽůůŝƐĞƐƟ
joustava.
ʹWĂůǀĞůƵƉĂŬĞƫŽŶĂǀŽŝŶŚĂůůŝŶnollisille muutoksille nyt ja tulevai-

”WĂůǀĞůƵƉĂŬĞƚĞŝƐƐĂŚƵŽŵŝŽ
ŽŶĂƐŝĂŬŬĂĂƐƐĂ͘”
suudessa. Sen avulla voidaan
ŚǇƂĚǇŶƚććũƵůŬŝƐĞŶ͕ǇŬƐŝƚǇŝƐĞŶƚĂŝ
kolmannen sektorin tuotantoa.
Kolme vuosikymmentä soteĂůĂůůĂǀĂŝŬƵƩĂŶƵƚsĂŝƐƐŝŚćŵŵćƐƚĞůĞĞ͕ŬƵŝŶŬĂŚƵŽŶŽƐƟĂƐŝĂŬŬĂŝĚĞŶ
tarpeet nykyisessä järjestelmässämme tunnistetaan.
ʹ,ŽŝƚŽƉćŝǀŝćũĂƐƵŽƌŝƩĞŝƚĂ
ŵŝƚĂƚĂĂŶ͕ŵƵƩĂŵŝůůĂŝŶĞŶŽŶ
ĂƐŝĂŬŬĂĂŶƉĂůǀĞůƵũĂŚǇǀŝŶǀŽŝŶƟ
kokonaisuutena? kysyy Vaissi.

DŝŬć
ƉĂůǀĞůƵƉĂŬĞƫ͍
• Palveluiden kokonaisuus, jossa erilaisia sosiaali- ja terveysƉĂůǀĞůƵŝƚĂŽŶŶŝǀŽƩƵǇŚƚĞĞŶ
asiakkaan kannalta järkeviksi
kokonaisuuksiksi.
• >ƵŽŬĞŚŝŬŽŶ͕ũŽŶŬĂĂǀƵůůĂ
ŬƵƐƚĂŶŶƵŬƐĞƚũĂƐƵŽƌŝƩĞĞƚ
raportoidaan.

Palvelumuotoilu auttaa mallintamaan
liiketoimintaa
Terveyspalveluiden vienniksi on
ƉĞƌŝŶƚĞŝƐĞƐƟůĂƐŬĞƩƵƵůŬŽŵĂĂůĂŝƐƚĞŶƉŽƟůĂŝĚĞŶŚŽŝƚĂŵŝŶĞŶ^ƵŽŵĞƐƐĂ͘DŽŶĞƐƐĂŵĂĂƐƐĂƚĞƌǀĞǇƐƚƵƌŝƐŵŝ
ŽŶŵĞƌŬŝƩćǀććůŝŝŬĞƚŽŝŵŝŶƚĂĂ͘
^ƵŽŵĞƐƐĂƐĞŽŶƚŽŝƐƚĂŝƐĞŬƐŝŽůůƵƚ
ŬŽŚƚĂůĂŝƐĞŶǀćŚćŝƐƚć͕ũŽŝůůĞŬŝŶĞƌŝŬŽŝƐĂůŽŝůůĞŬĞƐŬŝƩǇǀććƚŽŝŵŝŶƚĂĂ͘

dĞƌǀĞǇƐƉĂůǀĞůƵǀŝĞŶŶŝŶŚĂƌũŽŝƚƚĂŵŝƐĞĞŶŽŶƵƐĞŝƚĂǀĂŝŚƚŽĞŚƚŽũĂ͕
ŬƵƚĞŶŽŵĂŶƚŽŝŵŝƉŝƐƚĞĞŶƉĞƌƵƐƚĂŵŝŶĞŶƵůŬŽŵĂŝůůĞ͕ƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶ
ƚĂƌũŽĂŵŝŶĞŶǇŚƚĞŝƐƚǇƂŬƵŵƉƉĂŶƵƵĚĞŶŬĂƵƩĂƚĂŝĞƚćŬŽŶƐƵůƚŽŝŶƟ
ĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝŵŽďŝŝůŝƚĞŬŶŽůŽŐŝĂĂ
ŚǇƂĚǇŶƚćĞŶ͘^ŽƉŝǀĂƚŽŝŵŝŶƚĂŵĂůůŝ

ŽŶůƂǇĚĞƩćǀŝƐƐć͕ŬƵŶǇƌŝƚǇŬƐĞŶ
ǇĚŝŶŽƐĂĂŵŝŶĞŶŽŶũćƐĞŶŶĞƩǇũĂ
ƐĞŶƐŬĂĂůĂƵƚƵǀƵƵƩĂƵůŬŽŵĂĂŶ
ŵĂƌŬŬŝŶŽŝůůĞŽŶƉŽŚĚŝƩƵƚĂƌŬŬĂĂŶ͘<ŽŚĚĞŵĂƌŬŬŝŶĂŶƉĞƌƵƐƚĞĞůůŝŶĞŶǇŵŵćƌƌǇƐŽŶŽůĞŶŶĂŝƐŝŶƚĂ
ƚŽŝŵŝŶƚĂŵƵŽĚŽŶǀĂůŝŶŶĂƐƐĂ͘
WĂůǀĞůƵŵƵŽƚŽŝůƵŶŬĞŝŶŽŝŶ

ƚŽƚĞƵƚĞƩƵƚƵŽƩĞŝƐƚƵƐĂƵƩĂĂ
ŵĂůůŝŶƚĂŵĂĂŶůŝŝŬĞƚŽŝŵŝŶƚĂĂũĂ
ƉŽŚƟŵĂĂŶƐĞŶƐŝŝƌƌĞƩćǀǇǇƩć
ƚŽŝƐĞůůĞŵĂƌŬŬŝŶĂͲĂůƵĞĞůůĞ͘,ǇǀŝŶŵććƌŝƚĞůůǇŶƉĂůǀĞůƵƚƵŽƩĞĞŶ
ůŽŬĂůŝƐŽŝŶƟŬŽŚĚĞŵĂƌŬŬŝŶŽŝůůĞŽŶ
ŚĞůƉŽŵƉĂĂ͘

ŶĞůũćŶŶĞŬƐŝƉĂƌĂƐƐƵŽůŝƐƚŽƐǇƂƉŝĞŶ
ŚŽŝĚŽƐƐĂ͘^ƵŽŵĞĞŶŚĂŬĞƵĚƵƚĂĂŶ
ŚŽŝĚŽŶůĂĂĚƵŶ͕ŚǇǀćŶƉĂůǀĞůƵŶũĂ
ŶŽƉĞƵĚĞŶƚĂŬŝĂ͘WŝƚŬćƚŚŽŝƚŽũŽŶŽƚ
ŽǀĂƚŚĂĂƐƚĞŵŽŶĞƐƐĂŵĂĂƐƐĂ͕
ŵǇƂƐ^ƵŽŵĞƐƐĂ͕ƐŝůůćƐǇƂƉćƉŽƟůĂŝĚĞŶŵććƌćŬĂƐǀĂĂŬŽŬŽĂũĂŶ͘
ʹdĂƌƉĞĞƚŽǀĂƚƐĂŵĂƚŵĂĂƐƚĂ
ƌŝŝƉƉƵŵĂƩĂ͘EŽƉĞĂŚŽŝƚŽŽŶƉććƐǇ͕
ŚǇǀćŚŽŝƚŽũĂƚƵůŽŬƐĞƚŵĞƌŬŝƚƐĞǀćƚ͘
ŽĐƌĂƚĞƐ^ǇƂƉćƐĂŝƌĂĂůĂƐƐĂŽŶũƵƵƌŝ
ŶŝŝƚćĂƐŝŽŝƚĂ͕ũŽŝƚĂƉŽƟůĂƐŬĂŝƉĂĂũĂ
ũŽŝƚĂŚĂůƵĂŵŵĞŽůůĂƚĂƌũŽĂŵĂƐƐĂ
ŬĂŶƐĂŝŶǀćůŝƐĞƐƟŬŝŶ͕^ĐŚĂůŝŶƐĂŶŽŽ͘
h͗ŶƉŽƟůĂƐĚŝƌĞŬƟŝǀŝŽŶŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂŶƵƚƐĞŶ͕ĞƩćĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ

ƌƵŽƚƐĂůĂŝƐĞƚǀŽŝǀĂƚƚƵůůĂ^ƵŽŵĞĞŶ
ŚŽŝƚŽŽŶũĂƐĂĂĚĂũŽƉĂϵϱƉƌŽƐĞŶƫĂŚŽŝĚŽŶŬƵƐƚĂŶŶƵŬƐŝƐƚĂ
ŬŽƟŵĂĂŶƐĂŬŽƌǀĂĂŵĂŶĂ͘^ƵŽŵŝ
ĞŝŬƵŝƚĞŶŬĂĂŶŶŽƵĚĂƚĂƉŽƟůĂƐĚŝƌĞŬƟŝǀŝćĞŝŬćƐƵŽŵĂůĂŝŶĞŶƐĂĂ
ƵůŬŽŵĂŝůůĂƚŽƚĞƵƚĞƚƵŝƐƚĂŚŽŝĚŽŝƐƚĂ
ǀĂƐƚĂĂǀĂŶƚĂƐŽŝƐƚĂŬŽƌǀĂƵƐƚĂ͘
hͲŬŽŵŝƐƐŝŽŽŶĂŶƚĂŶƵƚ^ƵŽŵĞůůĞ
ƚćƐƚćŚƵŽŵĂƵƚƵŬƐĞŶ͘
ʹdćŵćŽŶĂƐŝĂ͕ũŽŬĂƉŝƚććůĂŝƩĂĂ
ŬƵŶƚŽŽŶƐŽƚĞͲƵƵĚŝƐƚƵŬƐĞŶǇŚƚĞǇĚĞƐƐć͘/ƚƐĞĂƐŝĂƐƐĂƐĞŶƉŝƟŽůůĂ
ŬƵŶŶŽƐƐĂũŽŬĂŬƐŝǀƵŽƩĂƐŝƩĞŶ͘
<ŽƌũĂƵƐƚĂƌǀĞŽŶŬŝŝƌĞĞůůŝŶĞŶ͕
^ĐŚĂůŝŶƉĂŝŶŽƩĂĂ͘

Askeleet maailmanmarkkinoille
1. Tunne asiakkaasi ja kohdemarkkinasi.
2. Fokusoi ydinosaamiseen ja vahvista vahvuuksiasi.
3. Ole kärsivällinen, kerää kokemuksia ja opi niistä.
ƐŝĂŶƚƵŶƟũĂŶĂ^ĞŶŝŽƌŽŶƐƵůƚĂŶƚLeena Pesu, Fintra Oy

Docrates Syöpäsairaala
ĂǀĂĂƚĞƌǀĞǇƐƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶ
ǀŝĞŶƟćŵĂĂŝůŵĂůůĞ
Suomen suurin terveydenhoitopalveluiden vientiyritys haluaa
olla tunnettu syöpäsairaala koko Euroopan alueella.
Docrates^ǇƂƉćƐĂŝƌĂĂůĂůůĂŽŶŽůůƵƚ
ŬĂŶƐĂŝŶǀćůŝŶĞŶĂƐŝĂŬĂƐŬƵŶƚĂƚŽŝŵŝŶƚĂŶƐĂĂůƵƐƚĂĂůŬĂĞŶ͘EǇŬǇŝƐŝŶ
ƉŽƟůĂŝƚĂŽŶůćŚĞƐǀŝŝĚĞƐƚćŬǇŵŵĞŶĞƐƚćŵĂĂƐƚĂ͘WĂůǀĞůƵŝĚĞŶǀŝĞŶƟ
ƵůŬŽŵĂŝůůĞŽŶƚĂƌŬŽŝƩĂŶƵƚŽĐƌĂƚĞƐŝƐƐĂƉŝƚŬćũćŶƚĞŝƐƚćƚǇƂƚć͘
ʹ<ĂŶƐĂŝŶǀćůŝƐƚćŵĂƌŬŬŝŶŽŝŶƟĂũĂ
ŵǇǇŶƟćŽŶƚĞŚƚǇƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂůůŝƐĞƐƟŶĞůũćŶǀƵŽĚĞŶĂũĂŶ͘dćŶćƉćŝǀćŶć
ŶĞůũćƐŽƐĂŽĐƌĂƚĞƐŝŶŵǇǇŶŶŝƐƚć
ŬŽŽƐƚƵƵƵůŬŽŵĂŝƐŝƐƚĂĂƐŝĂŬŬƵƵŬƐŝƐƚĂ͕ƚŽƚĞĂĂŽĐƌĂƚĞƐ^ǇƂƉćƐĂŝƌĂĂůĂŶ
ƚŽŝŵŝƚƵƐũŽŚƚĂũĂSiv Schalin͘
^ĐŚĂůŝŶŝĂƉŽŚĚŝƚƵƩĂĂƐƵŽŵĂůĂŝƐĞŶǀŝĞŶƟŽƐĂĂŵŝƐĞŶƟůĂ͘

ʹ^ƵďƐƚĂŶƐƐŝŽƐĂĂŵŝƐƚĂƚĞƌǀĞǇƐƉĂůǀĞůƵĂůĂůůĂŽŶ͕ŵƵƩĂ^ƵŽŵĞƐƐĂ
ĞŝŽůĞŽůůƵƚƚƌĂĚŝƟŽƚĂƉĂůǀĞůƵŝĚĞŶ
ŵǇǇŶŶŝůůĞƚĂŝĞĚĞƐŽƐĂĂŵŝƐƚĂ
ƐŝŝŚĞŶ͘WĂůǀĞůƵǀŝĞŶƟŬŽƵůƵƚƵŬƐĞŶ
ŵǇƂƚćŬĂŶƐĂŝŶǀćůŝƐŝůůĞŵĂƌŬŬŝŶŽŝůůĞ
ŽŶƚƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂǇŚćƉĂƌĞŵŵĂƚ
ĞĚĞůůǇƚǇŬƐĞƚ͕ƐĂŶŽŽ^ĐŚĂůŝŶ͘

Hyvä hoito ratkaisee
sŝŝĚĞŶǀƵŽĚĞŶĞůŽŽŶũććŵŝƐƉƌŽƐĞŶƟŶŵƵŬĂŝƐĞƐƐĂǀĞƌƚĂŝůƵƐƐĂ^ƵŽŵŝ
ŽŶƵƌŽŽƉĂŶƉĂƌĂƐƐǇƂǀćŶŚŽŝƚŽŵĂĂƉććŶũĂŬĂƵůĂŶĂůƵĞĞŶƐǇƂǀŝƐƐćƐĞŬćƌŝŶƚĂƐǇƂǀćƐƐć͘<ŽůŵĂŶŶĞŬƐŝ
ƉĂƌĂƐƐĞŽŶĞƚƵƌĂƵŚĂƐƐǇƂǀćŶũĂ
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