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25.6.2014      Luonnos 1 

Timo Karjalainen     Kommentit  tervetulleita 

timokarjalainen.fi     timo.karjalainen@kolumbus.fi     

     tai FB-sivuni 

  

 

Mistä asioista Sote-uudistuksessa kannattaa jatkossa myös sopia? 

 

 

Parlamentaarinen ohjausryhmä pääsi 25. 6.2014 sopuun sote-uudistuksen päälinjoista. ( Ks. STM:n 

asiaa koskeva tiedote sekä lehdistötilaisuus ). "Sote-uudistus on tärkein sosiaali- ja terveyspalveluja 

koskeva uudistus vuosikymmeniin. Siksi on tärkeää saada laajasti palautetta nyt tehdyistä 

ratkaisuista. Tavoitteena on varmistaa suomalaisille laadukkaat ja toimivat sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut. Ohjausryhmän työ sujui hyvässä hengessä ja jatkamme työtämme 

lausuntokierron jälkeen."Näin  toteaa ministeri Huovinen  em. STM:n tiedotteessa. (värikorostus 

minun).  

Tämä paperi on pikapalautteen luonnos, joka  sisältää myös yhteistyöehdotuksen.  Toivon  

lopulliseen paperiini kannanottoja ohjausryhmältä, STM:n viranomaisilta ja myös muilta Suomen 

kansalaisilta. Tähän luonnokseen toivon palautetta FB-ystäviltäni.   

Lehdistötilaisuudessa  vuosisadan uudistukseksi ( Jouni Backman 
1
)  luonnehdittu sopuratkaisu 

koskettaa lähimpinä  vuosina ja vuosikymmeninä meitä kaikkia suomalaisia. Uskon, että nyt 

sovitussa ”suomalaisessa mallissa” on aineksia maailman parhaaksi terveys- ja 

sosiaalipalvelujärjestelmäksi, mikäli  uudistusta valmistellaan avoimesti, julkisesti  ja laajan 

asiantuntija- ja kansalaiskeskustelun avittamana. Tällöin jatkovalmistelussa otetaan huomioon myös 

tässä paperissani esittämäni hyvin laajaan alan asiantuntemukseeni 
2
 perustuvat näkökohdat  sekä 

ehdotukseni osallistua kaikkia suomalaisia, itseni mukaan lukien hyödyttävään työhön lähimmän 

viiden vuoden aikana  erikseen sovittavin ehdoin. Uskon, kuten Juha Rehula, että tarvitaan 

vähintään viisi vuotta näin suuren ja perusteellisen historiallisen uudistuksen tekemiseen. 

 Erityinen asiantuntemukseni liittyy uudistusta tukevan yhden ja vain yhden  samarakenteisen 

valtakunnallisen asiakastietojärjestelmän  luomiseen. Kyse on Soten alaan  lainsäädännöllä 

määriteltävien ja  rajattavien yksilöllisten terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä muiden  yksilöllisiksi 

katsottavien tukimuotojen suunnittelua, seurantaa  sekä laadun ja kustannusten  mittaamista ja 

valvontaa koskevan asiakastietojärjestelmän rakentamisesta. Asiakastietojärjestelmä  on mahdollista 

ja kannattaa perustaa kestävän ja vuoren varman tiedon muodostamalle vankalle pohjalle  siltä osin 

kuin tietojärjestelmiä voi, on hyödyllistä ja on taloudellista rakentaa tällaiselle vankalle pohjalle.  
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  Nimiviittaukset koskevat STM:n lehdistötilaisuudessa mainittujen henkilöiden sanomia asioita.  
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  zzz Lisään tänne  tietoa asiantuntemuksestani + viitteitä zzzz  
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 Tein Stakesissa ja THL:ssä tieteelliset mitat täyttävän valtakunnallisen asiakastietojärjestelmän 

valmistelutyötä useita vuosia. Katson, että nyt on aika kypsä tuon työni hedelmien saattamiseen 

yleiseen kaikkia suomalaisia hyödyttävään käyttöön sen päälinjan eli pääperiaatteen mukaisesti, 

jota  kaikki parlamentaarisen sote-ohjausryhmän jäsenet kannattivat sopimuksensa 

julkistamistiliasuudessa  25.6.2014.  Olen heidän kanssaan täysin samaa mieltä: Sote-uudistusta ei 

tehdä jonkun puolueen tai muun yhteiskuntaryhmän erityisiä tarpeita silmälläpitäen niitä 

tyydyttämään. Se kannattaa tehdä  koko Suomen ja sen kansan tarpeita palvelemaan. Tätä tavoitetta  

palvelee  toimintaa tukevan  yhden valtakunnallisen  objektiivisen asiakastietojärjestelmän 

luominen. Ennen kuin kuvaan tuon tietojärjestelmän hyötyjä ja muita ominaisuuksia, arvoin 

lyhyesti   sovitun sote-mallin ominaisuuksia.         

Mitä hyvää näen Sote-uudistuksen päälinjoissa? 

1.  Tärkeintä on se, että julkiselle vallalle eli valtiolle  ja kunnille määritellään lailla  johtavin 

ja vastuullisin asema Suomen  terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestämisessä ja tuotannossa – 

ja mitä ilmeisimmin myös näiden palvelujen  rahoituksessa pääosin  veroista , mitä 

ohjausryhmä ei ole juurikaan käsitellyt.       

 

2. Järjestämisvastuun erottaminen….. 

 

3. …. 

 

4. …. 

 

 

Mitä huolestuttavaa näen Sote-uudistuksen päälinjoissa? 

 

5. … 

6. … 

  

Millaisia käyttämättömiä  tieteellisiä ja teknologisia mahdollisuuksia Suomella on 

käytettävään Sote-uudistuksessa ja eritoten sitä tukevan valtakunnallisen 

asiakastietojärjestelmien kehittämisessä? 

7. …. 

8. …. 

9. jne 

 

Yhteenveto ja tarkemmat jatkotyötä koskevat ehdotukset 

….. 
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