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Toimivat kannusteet ovat sote-uudistuksen ydin 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella tavoitellaan erityisesti menojen kasvun taittamista 
sekä palvelujen saatavuuden ja laadun parantamista. Menojen kasvua on tarkoitus leikata 3 
miljardilla eurolla julkisen talouden kestävyysvajeen supistamiseksi.   
 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK katsoo, että nämä tavoitteet on saavutettavissa vain siten, että 
toimijoille luodaan kunnolliset kannusteet. Kannusteet ohjaavat palvelujen rahoittajia, tuottajia ja 
asiakkaita valitsemaan kokonaisuuden kannalta parhaita vaihtoehtoja. Seuraavat kannusteet 
ovat keskeisimpiä:  
 

 Itsehallintoalueilla palvelujen järjestämisrooli ja palvelujen tuottamisrooli erotetaan selke-
ästi toisistaan, 

 itsehallintoalueen omaa tuotantoa kohdellaan samalla tavalla kuin muita tuottajia, 

 erilaisia tuotantovaihtoehtoja vertaillaan yhtäläisten laatu- ja vaikuttavuustietojen sekä 
yhtenäisin perustein laskettujen kustannus- ja hintatietojen avulla, 

 itsehallintoalueilla tulee olla velvoite kilpailuttaa palvelut ja yhtiöittää tuotanto, joka kilpai-
lee muiden tuottajien kanssa, 

 asiakkaalla on oikeus valita palvelujen tuottaja, 

 itsehallintoalue ei saa tuottaa alijäämää eli sen on tultava toimeen myönnetyillä varoilla. 

 
Asiakas pääsee valitsemaan 
 
Asiakkaan valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että tämä voi valita hyväksyttyjen palvelujen tuottajien 
joukosta parhaaksi katsomansa tuottajan tai tuottajat. Valintaoikeudessa olennaista on oikeus 
vaihtaa tuottajaa riittävän usein. Hyväksyttyjen tuottajien – myös itsehallintoalueen oman tuo-
tannon – tulee täyttää objektiivisesti määritellyt vähimmäisehdot. Tuottajien välinen kilpailu joh-
taa niin tuottavuuden kuin laadunkin parantumiseen.    
 
Palvelun tuottajat saavat korvauksensa pääosin niin sanottuna kapitaatiokorvauksena, jonka 
suuruus määräytyy asiakkaiden lukumäärän ja vaativuuden sekä alueellisten olosuhteiden pe-
rusteella. 
 
Tämä rahoitusmalli kannustaa hyvään hoitoon, koska korvauksen määrään eivät vaikuta esi-
merkiksi käyntikerrat. Vaativissa palvelutarpeen arviointiin perustuvissa palveluissa, esimerkiksi 
kirurgisissa toimenpiteissä, raha liikkuu asiakkaiden mukana palvelusetelinä ja maksusitoumuk-
sina.  
 
Valtion tuloverotus tarkoituksenmukaisin rahoitustapa 
 
Valtion tuloverotus on tarkoituksenmukaisin tapa järjestää itsehallintoalueiden rahoitus. Valtio 
ohjaa palvelujen järjestämistä kokonaisuuden kannalta järkevällä tavalla kanavoimalla rahoituk-
sen itsehallintoalueille palvelutarpeet ja järjestämiskustannukset huomioon ottaen. 
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Valtion tuloverotukseen perustuvalla rahoituksella on muita vaihtoehtoja paremmat edellytykset 
estää kokonaisveroasteen nousu ja verotuksen progression kiristyminen. Verotuksen kokonai-
suuden hallinta edellyttää, että jäljelle jäävälle kuntaverotukselle asetetaan enimmäistaso. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta on yksinkertaistettava sote-uudistuksen 
yhteydessä. Esimerkiksi lääke- ja matkakorvausten rahoitusvastuu on järkevää siirtää itsehallin-
toalueiden vastuulle, mutta Kela voi jatkaa näiden korvausten toimeenpanijana.  
 
Kaikilta osin monikanavaisuus on järkevää säilyttää. Esimerkiksi työterveyshuollon korvausjär-
jestelmä on syytä pitää nykymuotoisena. Siihen kajoaminen johtaisi sote-uudistuksen tavoittei-
den kannalta aivan väärään suuntaan: julkiset kustannukset kasvaisivat, palvelujen saatavuus 
heikkenisi, eriarvoisuus kasvaisi ja eläkeuudistuksen tavoitteet vaarantuisivat.  
 
Lakiluonnos lausuntokierrokselle keväällä 2016 
 
Hallitus on linjannut, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnilta ja 
kuntayhtymiltä itsehallintoalueille vuoden 2019 alussa. 
 
Keväällä 2016 on määrä valmistua lakiesitysluonnos, joka sisältää järjestämisvastuun siirtoa, 
asiakkaan valinnanvapauden toteutusta ja rahoitusta koskevat säännökset. Hallitus on ilmoitta-
nut, että se päättää yksityiskohtaisen kantansa sote-uudistukseen, kun se on arvioinut lausun-

tokierroksella annetun palautteen lakiluonnoksesta.  
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