
 

 

 

Tehdään tulevaisuuden terveydenhuoltoa  

Rakennetaan terveydenhuollon palvelujärjestelmä potilaan tarpeista lähtien. Mahdollistetaan monipuolinen 

palvelutuotanto, uudet palvelu-innovaatiot ja palvelutuotannon jatkuva kehittyminen alati muuttuvassa toimin-

taympäristössä. Tehdään terveydenhuollon rahoitusta ja järjestämistä koskevat ratkaisut yhdessä, huolellisen 

valmistelun pohjalta.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä on uudistettava selkeäksi ja kaikkia toimijoita kokonaistalou-

dellisesti kustannustehokkaaseen toimintaan kannustavaksi.  

 palveluiden rahoituksesta on päätettävä demokraattisesti 

 julkinen rahoitus on kerättävä riittävän suurella alueellisella tasolla tai kansallisesti 

 asiakasmaksut eivät saa olla esteenä palveluiden käytölle  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen  

Järjestäjän on oltava riittävän iso, vahva ja osaava kantamaan vastuu kaikista sote-palveluista yhtenä koko-

naisuutena, mukaan lukien erityistason palvelut.  

 järjestämisvastuu on keskitettävä viidelle alueelliselle organisaatiolle  

 järjestäminen ja tuottaminen on erotettava toisistaan  

 järjestämisvastuu sisältää mm. palvelukokonaisuuksien määrittelyn, palveluntuottajien ohjauksen ja 

valvonnan sekä tuotannon laadunvalvonnan  

 

Palveluiden tuottaminen 

Palvelutuotantoa on kehitettävä entistäkin laadukkaammaksi, monipuolisemmaksi ja muuttuviin tarpeisiin pa-

remmin vastaavaksi.  

 palvelutuotannon on pystyttävä mukautumaan kehittyvän lääketieteen ja teknologian tarjoamiin uusiin 

mahdollisuuksiin   

 erityistason palveluissa (esim. erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystys) keskittämisellä 

voidaan parantaa palveluiden laatua ja tuotannollista tehokkuutta 

 perustason palvelut on tarjottava väestölle lähipalveluina  

 julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa on hyödynnettävä kaikkien olemas-

sa olevien palveluntuottajien osaamista ja resursseja  

 

Palveluiden käyttäjien valinnanvapaus 

Valinnanvapautta lisäämällä voidaan parantaa palveluiden laatua ja palvelujärjestelmän kustannustehokkuut-

ta. 

 julkisesti rahoitettava terveydenhuollon palveluvalikoima on määriteltävä kansallisesti  

 valinnanvapaus on tärkeä arvo, ja keino parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua  

 valintojen tekeminen edellyttää ajantasaista tietoa palveluista   



 

 

 

Lisätietoa 

http://www.laakariliitto.fi/uutiset/linjauksia/palvelurakenneuudistus/  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus 

Linkit: 

 kannanotto 11/2014: http://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/miksi-kiirehtia-sote-uudistusta-

ilman-rahoitusuudistusta/  

 tiedote 2/2015: http://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/sote-vie-yli-puolet-kuntien-menoista-

jarjestamis-ja-rahoituslakiuudistus-yhdistettava/ 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen  

Linkit: 

 valtuuskunta 2013: http://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/laakariliiton-valtuuskunta-

terveydenhuollon-jarjestamisvastuu-keskitettava-viidelle-erityisvastuukuntayhtymalle/ 

 lausunto 10/2014: http://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/16169/he_sosiaali-

_ja_terveydenhuollon_j_rjest_mislaiksi_-_stmlle_13_10_2014.pdf  

 muistio 12/2014: http://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1819/jarjestamislain_vaikutukset.pdf 

 

Palveluiden tuottaminen 

Linkit: 

 alatyöryhmien tiivistelmä: 

http://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1819/tuotantotyoryhmat_tiivistelma.pdf 

 kannanotto 4/2014: http://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1819/sote_kannanotto_140415.pdf 

 kannanotto 10/2014: http://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/laakariliitto-sosiaali-ja-

terveydenhuollon-jarjestamislaista-potilaan-hoitoonpaasy-turvattava/   

 

Palveluiden käyttäjien valinnanvapaus 

Linkit: 

 pääkirjoitus 8/2013: http://www.laakarilehti.fi/pdf/SLL332013-1951.pdf 

 tiedote 3/2015: http://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/pitkat-jonot-terveyskeskuksiin-edelleen-

ongelmana/  

 väestökysely hoitoonpääsystä ja valinnanvapaudesta 11/2014: 

http://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1270/vaestokysely2014_3.pdf  
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