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ALUEVALTUUSTOT RATKAISEVAT 
SOTE-UUDISTUKSEN ONNISTUMISEN 
−  palveluiden käyttäjät keskiöön
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Keitä me olemme

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY)

LPY:n tavoitteena on alan yksityisten yritysten 
toimintaedellytysten parantaminen, jotta 
saamme paremmat palvelut kaikille. Tuomme 
esille alallemme tärkeitä kysymyksiä ja 
esitämme ratkaisuja niihin. Olemme sitoutuneet 
sote-uudistuksen keskeisiin tavoitteisiin.

LPY:n jäsenistö koostuu yksityisistä lääkäri-, 
hammaslääkäri-, sairaala-, laboratorio- ja 
kuvantamispalvelutoimintaa harjoittavista  
yrityksistä.

Lisätietoa: www.lpy.fi

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry

NÄE ry:n tavoitteena on, että laadukkaat 
näkemisen tuotteet ja silmäterveyden palvelut 
ovat tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti 
kaikkien suomalaisten saatavilla.

NÄE ry edustaa optikko-, silmälääkäri- ja 
silmälaboratoriopalveluita tuottavia 
optikkoliikkeitä, alaa palvelevia valmistajia, 
maahantuojia, tukkukauppoja sekä henkilö- ja 
koulutusorganisaatioita. 

Lisätietoa: naery.fi



Epävarmuudesta rakennusvaiheeseen

UUDISTUKSESTA ON PÄÄTETTY, MUTTA SITÄ EI OLE VIELÄ TEHTY:

• Lainsäädäntökehikko on valmis -> tuo lisää ennustettavuutta ja selkeyttä 

• Vähemmän toimijoita = vahvemmat hartiat.  195 sote-organisaatiosta 21 + 1 
hyvinvointialuetta

• Lainsäädäntö mahdollistaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen

• Omalle tuotannolle asetetut rajat eivät ole todellinen este yksityisen sektorin 
palveluiden käyttämiselle

• Lainsäädäntö mahdollistaa niin yksityisten toimijoiden kuin 3. sektorin 
hyödyntämisen



Tavoitteet saavutettavissa mikäli

Aluevaltuustot niin päättävät:

• Aluevaltuustot ottavat oman paikkansa ja uudistavat päätöksentekokulttuuria

• Vahva itsehallinto, alueen erityispiirteet huomioon

• Hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia resursseja optimaalisella tavalla

• Oivalletaan, että rahoituslogiikka muuttuu suoriteperusteisesta vakioidun 
yleiskatteelliseksi 



Kaiken perusta: palvelulupaus

• Uudistusta tehdään asiakkaille eli palveluiden käyttäjille -> asiakkaat
ja heidän tarpeensa keskiöön!

• Palvelustrategia on kaiken ydin:

• Siinä linjattava, miten palvelut järjestetään, tuotetaan ja 
kustannetaan

• Strategiassa määritellään tavoitteet palveluiden saatavuudelle, 
laadulle ja kustannuksille = palvelulupaus

• Palvelustrategiaan kirjataan myös se, mitkä palvelut
hyvinvointialue tuottaa itse, ja mitkä se hankkii markkinoilta



Yksikkökustannukset kestävien päätösten
perustana
• Hyvinvointialueen valinnat palveluiden tuotantotavasta on tehtävä

palvelustrategian ja kustannusvertailun perusteella

• Palvelutuotannon yksikkökustannusten laskeminen on välttämätöntä, jotta
kestävät ja perustellut päätökset ovat mahdollisia

KUN NÄIN TOIMITAAN, löydetään ne toiminnot, joissa yksityisen palvelutuotannon
ja/tai 3. sektorin hyödyntäminen tuo lisäarvoa.



Tiedolla johtaminen päätöksenteon työkaluna

• Lainsäädäntö edellyttää asiakaspalautteen systemaattista keräämistä ja 
analysointia, mikä kannustaa jatkuvaan palveluiden saatavuuden, laadun ja 
kustannustehokkuuden parantamiseen

• Jokaisen palvelun ja palvelukokonaisuuden yksikkökustannukset on 
tunnettava

• Palvelustrategian palvelulupauksessa palveluiden ja niiden laadun 
määritteleminen luovat edellytyksiä tiedolla johtamiseen

• Strategisten tavoitteiden saavuttamista voidaan tukea jokapäiväisessä 
toiminnassa mittaamalla laatua ja kehittämällä kustannuslaskentaa



Kilpailutusten rinnalle palveluseteleitä

• Hyvä hankintapolitiikka parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta -> palvelusetelillä 
vauhtia jononpurkuun ja hoitoonpääsyyn

• Järjestämislain kustannusleikkuri (kustannusten kasvusta korvataan 80 %) kannustaa 
ja velvoittaa käyttämään tehokkaimpia keinoja palveluiden tuottamiseen

• Laajat kilpailutukset johtavat usein alueelliseen monopoliin, mikä ei edistä 
markkinoiden kehittymistä ja toimintaa  

• Palveluseteli työkaluksi aina silloin, kun palvelu on samanhintaista tai 
edullisempaa hankkia yksityiseltä sektorilta

• Palveluseteli on kustannustehokas ja kannustaa kilpailemaan myös laadulla

• Palvelusetelin arvo on määritelty oikein, kun myös julkinen palveluntuottaja pystyy 
sillä tuottamaan halutun palvelun 
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Esimerkki toimivasta yhteistyöstä: terveyskeskuspalvelut

• Kokonaisten terveyskeskusten ulkoistuksia on tehty jo 20 vuotta − ensimmäinen toteutettiin 
Lahdessa vuonna 2001. Nyt tk-ulkoistuksia on noin 60 (terveyskeskuksia noin 600)

• Näillä ulkoistamisilla on tavoiteltu terveyskeskuspalveluiden saatavuuden ja 
kustannustehokkuuden parantamista kyseisillä alueilla

• Pääsääntöisesti positiivisia kokemuksia ulkoistuksista: palveluiden saatavuus, henkilöstön 
työtyytyväisyys ja asiakkaiden antama palaute ovat parantuneet – samalla kustannusten 
kasvuvauhti on taittunut

• Ulkoistetut terveysasemat myös kirittävät kunnan/alueen omien terveyskeskusten toimintaa

 Uudessakin sotessa yksittäisten terveys-/sote-keskusten palvelutuotanto on mahdollista 
ulkoistaa eli antaa yksityisen toimijan tehtäväksi

 Hyvinvointialue vastaa palveluiden järjestämisestä myös sote-/terveyskeskusten 
ulkoistamistapauksissa, yksityinen toimija palvelutuotannosta

 Yhteistyöllä saavutetaan soten tavoitteet    



Kymenlaakso, pieni sairaanhoitopiiri (kerroin 32,2*) 

 Toteutuvat 
nykykustannukset € 

Vaihtoehtoiset 
nykykustannukset €  

Sairaanhoitopiirin 
säästöpotentiaali € 

Valtakunnallinen 

säästöpotentiaali € 

Diabetes 214 061 32 388 181 673  5 849 870 

Glaukooma  163 289 0 163 289 5 257 906 

Ikärappeuma 190 214 0 190 214 6 124 891 

Kaihi  398 743 0 398 743 12 839 524 

Yhteensä 966 307 32 388 933 919 30 072 191 

 

 

Pohjois-Savo, keskikokoinen sairaanhoitopiiri (kerroin 22,2*) 

 Toteutuvat 
nykykustannukset € 

Vaihtoehtoiset 
nykykustannukset €  

Sairaanhoitopiirin 
säästöpotentiaali € 

Valtakunnallinen 

säästöpotentiaali € 

Diabetes 345 759 44 213 301 546 6 694 321 

Glaukooma  602 490 0 602 490 13 375 278 

Ikärappeuma 179 534 0 179 534 3 985 655 

Kaihi  242 100 0 242 100 5 374 620 

Yhteensä 1 369 883 44 213 1 325 669 29 429 874 

 

 

Pirkanmaa, iso sairaanhoitopiiri (kerroin 10,4*) 

 Toteutuvat 
nykykustannukset € 

Vaihtoehtoiset 
nykykustannukset €  

Sairaanhoitopiirin 
säästöpotentiaali € 

Valtakunnallinen 

säästöpotentiaali € 

Diabetes 852 871 130 449 722 422 7 513 189 

Glaukooma  1 188 742 0 1 188 742 12 362 916 

Ikärappeuma 775 410 0 775 410 8 064 264 

Kaihi  639 782 0 639 782 6 653 733 

Yhteensä 3 456 805 130 449 3 326 356 34 594 102 

 

* Kuntaliitto: Sairaanhoitopiirien ja ERVA-alueiden väestöpohja suhteessa koko väestöön, 2018  

 

Esimerkki, silmäterveys: 
Sairaanhoitopiirien ja 
markkinatoimijoiden 
hinnastot & säästöpotentiaali

0 € vaihtoehtoinen kustannus tarkoittaa, että käyntimaksu riittää kattamaan vertailtavan palvelun kustannukset
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Kiitos – jatketaan hyvää yhteistyötä!

Ismo Partanen
toiminnanjohtaja
Lääkäripalveluyritykset ry
040 518 5799

Panu Tast
toimitusjohtaja
Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry
040 542 2227


