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Kehittyvät hyvinvointipalvelut haastavat palveluiden tuottajat
ja käyttäjät
Suomessa

meneillään

polarisaatiokehitys

oleva,

haastaa

moniulotteinen

perinteisen

alueellinen

ja

hyvinvointipalveluiden

väestöryhmittäinen

tuottamismallin

sekä

institutionaalisesti että organisaatiojohtajuuskulttuurisesti (Syväjärvi & Pietiläinen 2016; ks.
myös Himberg 2017). Suomi polarisoituu alueellisesti muuttovoitto- ja muuttotappioalueisiin,
hyvän ja huonon työllisyyden alueisiin, monipuolisten ja suppeiden opiskelumahdollisuuksien
alueisiin, elinkeinorakenteeltaan monipuolisiin ja yksipuolisiin alueisiin, väestömäärältään
lisääntyviin ja väheneviin alueisiin sekä väestön hyvinvoinnin jakaantumisen osalta paremmin
ja huonommin voiviin alueisiin. Edelleen 2010-luvun loppupuoliskollakin Pähkinäsaaren
rauhanrajaa (1323) ja pettuleivän käytön rajaa (1830-luku) myötäillen suomalaisten
hyvinvointi eriytyy eteläisen ja lounaisen Suomen paremman hyvinvoinnin alueisiin sekä
koillisen ja pohjoisen Suomen huonomman hyvinvoinnin alueisiin (Saari & Viinamäki 2018).
Sote-uudistus on jatkumo hyvinvointipalvelujärjestelmän uudistamishistorialle 1980-luvun
Valtava-uudistuksineen ja 1990-luvun Paras-hankkeineen (Viinamäki & Pohjola 2016).
Hyvinvointipalvelujärjestelmäuudistuksissa on tavoiteltu hyvinvointipalveluiden käyttäjien ja
tuottajien

näkökulmasta

alueellisesti

ja

väestöryhmittäin

kustannustehokasta

hyvinvointipalveluiden tuottamismallia. Sote-uudistuksessa tavoitellaan alueellisten ja
väestöryhmittäisten hyvinvointierojen kaventamista, kustannusten nousua hillitsevää
kustannustehokasta

vastaamista

hyvinvointipalvelutarpeisiin

sekä

lisääntyviin

ja

monimuotoistuviin

hyvinvointipalveluihin

kohdentuvan

kansalaisten
työvoimapulan

ratkaisemista. (Emt.) Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista määrittävät työllisyysasteen
kehitys sekä työvoimapulan ratkaiseminen. Näihin molempiin yhtenä ratkaisunkeinona on
työttömien, vajaakuntoisten, ikääntyneiden työntekijöiden ja maahanmuuttajaväestön

työvoimapotentiaalin

optimaalinen

hyödyntäminen

(Asplund

&

Koistinen

2014;

Maahanmuuton tilannekatsaus 1/2018; Hetemäki 2019).
2010-luvulla

intensivoitunut

ilmastonmuutosdiskurssi

myös

haastaa

hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisen sekä kestävän yhteiskunnan toimintaperiaatteiden
mukaiseksi että ennakoimaan maahanmuuton ja ympäristöpakolaisuuden mukaan tuomat
haasteet (Helne ym. 2012; Hämäläinen 2013; Kiiski Kataja ym. 2018). Hyvinvointipalveluita
kehitettäessä on tärkeää huomioida yhä systemaattisemmin myös kulttuurisensitiivisyys ikä- ja
tiedolla johtamisen lisäksi (Heikkilä ym. 2019). Meneillään oleva neljäs teollistumisvaihe luo
uudenlaisia, ekologisesti kestäviä teknologisia mahdollisuuksia toimia kestävän yhteiskunnan
toimintaperiaatteiden

mukaan

mm.

digitalisaation

mahdollistaessa

etäsosiaali-

ja

terveyspalveluiden tuottamisen sekä etäopiskelun ja etätyössäkäynnin (Frydlinger 2017;
Roboter – Assistenz-Systeme – Künstliche … 2018; World Economic Forum 2018).
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen on tärkeää hyvinvointipalveluja käyttävien kansalaisten ja
niitä

tuottavien

julkisten,

yksityisten

ja

järjestötoimijoiden

intressilähtökohdista.

Hyvinvointipalveluiden monituottajuuteen perustuvassa welfare mix -mallissa korostuu
kansalaisten tietämys paikallisesta ja alueellisesta hyvinvointipalveluvalikoimasta sekä heidän
mahdollisuutensa hyödyntää optimaalisesti saavutettavissaan olevaa palveluvalikoimaa.
Hyvinvointipalveluiden tuottamista koskevat lait sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstön kelpoisuuslainsäädäntö muodostavat welfare mix -hyvinvointipalveluiden
tuottamismallin perustan. Yksityisen sektorin tuottamia hyvinvointipalveluja määrittää
lainsäädännön

lisäksi

palveluiden

kysyntään

perustuva

markkinaehtoisuus

sekä

järjestösektorilla palveluiden kysynnän lisäksi vapaaehtoistyöntekijöiden volyymi. Soteuudistuksessa welfare mixin toteutumismahdollisuudet vaihtelevat alueittain väestömäärän,
väestön ikärakenteen sekä väestön sosioekonomisen aseman ja tulotason mukaan. (Näätänen
& Londén 2018; Peltosalmi ym. 2018; ks. myös ks. myös Klie 2014; Sotelaki ei takaa … 2016,
149.) Julkisen sektorin tuottamia hyvinvointipalveluja ohjaa sen toimintabudjettiin varatut
sote-eurot, joiden puitteissa palveluja tuotetaan ja palveluiden kohdentamista myös
priorisoidaan mm. palveluiden piiriin pääsyn kiireellisyys- ja kiireettömyyskriteereillä.
Yksityisen sektorin tuottamia hyvinvointipalveluja määrittää asiakaskunnan ostovoima eli
kuinka paljon asiakkailla on mahdollisuus käyttää varallisuuttaan yksityisten sosiaali- ja
terveyspalveluiden ostokustannuksiin. Järjestösektorin tuottamaa palveluvolyymiä määrittää

myönnettyjen toimintamäärärahojen lisäksi vapaaehtoistyöntekijöiden määrä ja toimintaan
sitoutuneisuus.
Tämä teemanumero on omistettu Erkki Saaren elämäntyön muistolle. Erkki pyrki edistämään
erityisesti työttömien ja maahanmuuttajien hyvinvointia ja hyvinvointipalveluiden kehittämistä
sekä kehittämään hyvinvoinnin alueellista tiedontuotantoa Lapissa ja Hyvinkäällä toimiessaan.
Kiitän kolumniartikkelin kirjoittajaa Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen
professori Pirkko Vartiaista sekä jokaista artikkelin kirjoittajaa monipuolisesta kehittyvien
hyvinvointipalvelujen problematisoinnista.
Avartavia ja inspiroivia lukuhetkiä Jokhaiselle Lumen 2/2019 -verkkolehden lukijalle,
Leena Viinamäki
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