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Sote-uudistus on korjattava

Sote-uudistus 
on korjattava

SOTE-UUDISTUSTA EI ole vielä tehty. Sote-lait 
jopa rajoittavat mahdollisuuksia parantaa palve-
luja. Lait supistavat aluepäättäjien mahdollisuuk-
sia hyödyntää yrityksiä ja järjestöjä. Nämä rajoit-
teet on poistettava hallituskaudella 2023−2027. 

Lainsäädäntö ja alueiden ohjaus tarvitsevat li-
säksi kannusteita ja velvoitteita, jotka ohjaavat 
alueita etsimään ja löytämään tuottavimpia pal-
velutuotantotapoja, hillitsemään sote-kustannus-
ten kasvua ja parantamaan palveluihin pääsyä.

1 Lakeihin  
 lisättävä 

tiukemmat 
velvoitteet 
alueiden oman 
palvelu- 
tuotannon 
tiedoista

 � Hyvinvointialueiden 
oman palvelutuotannon 
kustannukset selvitettävä

LAKEIHIN ON lisättävä vaatimus siitä, 
että hyvinvointialueet selvittävät oman 
palvelutuotantonsa kustannukset, kus-
tannusrakenteen, kustannusvaikutta-
vuuden, laadun ja saatavuuden. Selvit-
täminen on aloitettava oman tuotannon 
kustannusten ja kustannusrakenteen 
laskennasta. Laskennan ja selvittämi-
sen tavan on oltava kaikilla hyvinvointi-
alueilla yhtenäinen, minkä vuoksi malli 
kannattaa laatia kansallisesti. 

 � Päätös palvelutuotan-
totavasta perusteltava 
aina

SOTE-JÄRJESTÄMISLAIN 16 § mu-
kaan hyvinvointialueen on perusteltava 
päätöksensä, jos se aikoo hankkia pal-
veluja yksityiseltä palveluntuottajalta. 
Perusteluvelvoitteen tulisi koskea kaik-
kia hyvinvointialueen päätöksiä palve-
lutuotannosta: päätös pitäisi perustella 
myös silloin, kun alue päättää tuottaa 
palvelut itse.
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2 Valinnan- 
vapautta 

lisättävä

 � Kela-korvaukset: näive-
tyksen tieltä terveyden-
huollon voimavaraksi

KELA-KORVAUSTEN RAPAUTTAMI-

NEN on lopetettava ja Marinin hallituk-
sen leikkaukset peruttava. Kela-korva-
usten tasoa kannattaa nostaa, jotta 
ihmiset pääsevät jonoista hoitoon. 

 � Asiakkaan oman rahan 
käyttö palvelusetelin 
kanssa sallittava

ASIAKKAAN ON voitava käyttää omaa 
rahaa palvelusetelin arvon päälle. Ny-
kyisellään tämän estävät sääntökirjoi-
hin kirjatut kiinteät kattohinnat ja erilli-
set maininnat oman rahan käytöstä.

PALVELUSETELIÄ ON voitava tarjo-
ta ja myös tarjottava enemmän asiak-
kaan henkilökohtaisiin apuvälineisiin.

 � Palveluseteliin oltava 
subjektiivinen oikeus, 
kun hoito- tai hoivatakuu 
ylittyy

 � Palveluseteliä on 
tarjottava aktiivisemmin 
oman palvelutuotannon 
rinnalla

ALUEITA ON kannustettava palve-
lusetelin aktiivisempaan tarjoami-
seen oman palvelutuotannon rinnalla. 

Samalla on huolehdittava siitä, että 
palvelusetelin ehdot ja arvo ovat yhtä-
läiset oman palvelutuotannon kanssa.

 � Hoitotakuun tueksi 
sanktiot sen rikkomisesta

PERUSTERVEYDENHUOLLON SEIT-

SEMÄN PÄIVÄN hoitotakuu on sinän-
sä positiivinen tavoite. Sen keskeinen 
ongelma on, ettei sen noudattamatta 
jättämisestä seuraa käytännössä mi-
tään. Hoitotakuun toteuttamista on 
valvottava tiukemmin ja lakiin on kirjat-
tava sanktiot sen noudattamatta jättä-
misestä.
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3 Sote- 
laeista 

pois esteet 
hyödyntää 
monituotta-
juutta

 � Riittävän oman tuo-
tannon vaatimuksesta 
luovuttava

HYVINVOINTIALUE EI VOI sote-jär-
jestämislain 8 § mukaan ostaa palve-
luja laajasti yksityisiltä palveluntuot-
tajilta, vaikka alue itse katsoisi tämän 
parhaaksi. Tämä vie hyvinvointialueilta 
työkaluja järjestää asukkailleen parem-
pia palveluja.

 � Alihankintaselvityksen 
ehdotukset lakiin

HALLITUKSEN ASETTAMA työryh-
mä ehdotti, että yksityisten palvelun-
tuottajien alihankintaa helpotetaan. 
Työryhmä ehdotti, että alihankintaa 
49 prosenttiin rajoittavasta sääntelys-
tä luovutaan ja että pienten yrittäjien 
alihankinnan käyttöä helpotetaan esi-
merkiksi sairas- ja vanhempainvapaa-
tilanteissa.

SELVITYKSEN EHDOTUKSET on saa-
tettava lakimuutoksiksi sote-järjestä-
mislain 17 §:ään 2023 alkavan hallitus-
kauden alussa.

 � Erikoissairaanhoidon 
virkalääkärivaatimukses-
ta luovuttava

SOTE-JÄRJESTÄMISLAIN 12 § rajaa 
erikoissairaanhoidon hoidon tarpeen 
arvion ja hoitoon ottamisen päätökset 
vain hyvinvointialueen palveluksessa 
olevan lääkärin tehtäviksi. Tämä rikkoo 
toimivia erikoissairaanhoidon ulkois-
tuksia ja estää tai hankaloittaa uusien 
tekemistä.

 � Ympärivuorokautisen 
päivystyksen ulkoistus-
kiellosta luovuttava

SOTE-JÄRJESTÄMISLAIN 12 §:N kiel-
lolle ei ole tarkoituksenmukaisia pe-
rusteita. 

 � Yksityisten palvelun-
tuottajien ja hyvinvoin-
tialueen vuoropuhelun 
foorumi lakisääteiseksi

SOTE-LAKEIHIN ON lisättävä hyvin-
vointialueille velvoite perustaa pysyvä, 
hallintosääntöön kirjattu vuoropuhelun 
foorumi yksityisten palveluntuottajien 
ja hyvinvointialueen välille. 

 � Monituottajuus palve-
lustrategioiden lähtö-
kohdaksi

ALUEIDEN ON tarkasteltava sekä jul-
kista että yksityistä palvelutuotantoa 
kokonaisuutena. Julkista tuotantoa ei 
tule suosia, vaan kaikkia tuottajia on 
arvioitava objektiivisesti.


