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Tässä esitelmässä esitetyt 

näkemykset ovat henkilökohtaisia, 

eivätkä välttämättä vastaa 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 

kantaa.
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Minkälaisia hyödykkeitä sote-palvelut 

ovat? 
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 Sote-palvelut ovat luonteeltaan kokemus- ja luottamushyödykkeitä
− Kokemushyödykkeiden tapauksessa asiakas kykenee vasta käyttökokemuksen perusteella 

arvioimaan selkeästi, onko hyödykkeen (palvelun) hankinta ollut perusteltua

− Luottamushyödykkeiden tapauksessa asiakas ei voi edes käyttökokemuksen perusteella 
arvioida selkeästi, onko hyödykkeen (palvelun) hankinta ollut perusteltua

 Tässä tapauksessa ei edes hyödykkeen (palvelun) tarjoaja voi varmasti tietää, onko 
hyödykkeen (palvelun) hankinta ollut asiakkaalle perusteltua

 On olemassa muitakin kokemus- ja luottamushyödykkeitä
− Näillä käydään markkinavaihdantaa

 Vaikkei täydellisesti, markkinat toimivat kuitenkin kohtuullisesti

 Markkinoiden toimivuus on yhteistulos

 oikeudellisista puitteista

 markkinoilla kehittyvistä, vaihdantaa helpottavista menettelyistä ja organisaatioista

 Ovatko sosiaali- ja terveyspalvelut poikkeuksia siinä mielessä, että 
markkinavaihdanta ei toimisi niiden osalta lainkaan?
− Kirjallisuudessa nähdään markkinamekanismin soveltamisessa potentiaalia, mutta  

institutionaaliset yksityiskohdat ovat tärkeitä

 Ei vähäisin näkökulma: markkinainformaation tuottaminen ja käyttö
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Asiakkaiden tehokkaat valinnat

4Martti Virtanen 8.6.2018

 Olennaista on palvelujen laatua ja saatavuutta koskevan 

tiedon saatavuus ja läpinäkyvyys

− Perusedellytys on läpinäkyvän ja helposti tulkittavan tiedon 

tuottaminen ja esille tuominen

 Kansalaiset voivat käyttää tätä tietoa tehdäkseen itselleen ja 

julkisille sosiaali- ja terveyspalveluille asetettujen tavoitteiden 

kannalta osuvia valintoja 

 Tuottajat voivat ja niiden tuleekin vedota tähän tietoon 

kilpaillessaan asiakkaista 

 Asianmukainen palvelujen markkinointi on keskeinen osa 

kilpailukäyttäytymistä valinnanvapausmekanismeihin perus-

tuvilla uusilla julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

markkinoilla 
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Kansalaiset ja valinnanvapaus julkisissa 

sote-palveluissa
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 Kokemus- ja luottamushyödykkeen valinnassa asiakkaan 

luonnollinen reaktio on ”kypsytellä” valintaa eri tahoilta 

kertyvien tietojen ja kokemusten perusteella 

− Ei ole mitenkään yllättävää, että palveluntuottajan vaihtaminen ei 

uuden järjestämismallin tultua (esitetyssä muodossaan) voimaan 

nopeasti ”ryöpsähdä”  suurimittaiseksi – mutta lisääntyy vähittäin

− Nopeimmin vaihtavat ne asiakkaat, joilla on huonot kokemukset 

nykyisestä palveluntuottajasta

− Julkisesti järjestetty ja toteutettu tietojen tarjonta on erittäin tärkeää, 

mutta ”puskaradiolla” tulee aina olemaan oma merkityksensä

 Monien tietokanavien olemassaolo on luontevaa ja viime kädessä 

asiakkaiden valintoja tukevaa
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Kansalaiset ja valinnanvapaus julkisissa 

sote-palveluissa (2)
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 Kansalaisten aktiivinen palvelujen valinta vahvistuu ajan 

myötä, kun kansalaiset perehtyvät uusiin valintamahdolli-

suuksiinsa ja niiden käytöstä saadaan kokemuksia

 Valintojen suhteellisen hidasta etenemistä uudistuksen 

jälkeen – etenkin suoran valinnan palveluissa – voidaan 

pitää osoituksena kansalaisten vastuullisesta harkinnasta 

heille suotujen valintamahdollisuuksien käytössä

− Kyseessä ei ole uudistuksen epäonnistumisen merkki

− Palveluntuottajan vaihtaminen ei ole itsetarkoitus
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Tieto ja palveluntuottajien toiminta 

julkisissa sote-palveluissa
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 Tuottajat tietävät, minkälaisia tietoja uuden järjestämismallin 

tultua (esitetyssä muodossaan) voimaan tarjotaan 

asiakkaiden valintojen tueksi 

− Tuottajien kannattaa käyttää näitä tietoja hyväkseen 

markkinoidakseen palvelujaan asiakkaille

 Tulee olemaan vaikeaa perustaa markkinointi asiakkaille tietoihin ja 

ajattelumalleihin, jotka ovat ristiriidassa julkisen tietojärjestelmän 

kanssa

 Tiedollinen ”kakofonia” hankaloittaa asiakkaiden valintaa ja saattaa 

heikentää koko järjestämismallin sisäänajoa 
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Tiedon tuottaminen uudessa 

järjestämismallissa
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 Lakiesityksessä asiakkaan valinnanvapaudesta hahmotetaan 
viisiosainen tiedonhallintapalvelu

− Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu

− Valinnanvapauden tietopalvelu

− Tuottajahallintapalvelu

− Palvelutuotannon seurantapalvelu

− Palveluntuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu

 Kaikki osat ovat tärkeitä uusien julkisten sote-palvelujen 
markkinoiden toimivuuden kannalta

− Avainasemassa on jatkossa se, miten valinnanvapauden 
tietopalvelussa hahmotetaan tuotettavien palvelujen laatu ja 
vaikuttavuus

− Yhteiskuntavastuun (siten kuin esitetty 59 § mittaa yhteiskunta-
vastuuta) asema tietojärjestelmässä?
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Tiedon tuottaminen uudessa 

järjestämismallissa (2)
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 Kyse tietojen hyödyllisyyden kannalta ei ole vain siitä, 

miten kattavia ja relevantteja julkisesti kerätyt tiedot ovat

− Tietojen esittelytapakin on tärkeää tiedon hyödyllisuuden kannalta

 Käyttäytymistaloustieteessä tehdyt havainnot täytyy ottaa

huomioon tietojen esittämisessä

 Omaksuttavuus, käyttökelpoisuus
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Tiedon tuottaminen uudessa 

järjestämismallissa (3)
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− Julkisen tietojärjestelmän tulee antaa kattava ja vääristymätön 

kuva palveluntuottajien palvelujen saatavuudesta ja laadusta

 Maakunnan ei pidä liioitella markkinatoimijoiden käytettäväksi 

järjestämänsä tiedon relevanssia

 Maakunnan ei pidä antaa vaikutelmaa, että asiakas olisi 

jotenkin ”kunnoton” kypsytellessään valintapäätöksiään eri 

tahoilta tulevan tiedon pohjalta

 Maakunnan ei pidä antaa vaikutelmaa, että epävirallisten 

tietolähteiden huomioon ottaminen olisi ”vähäarvoisempaa”
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Paradoksi? 
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 Jo peruskysymykseen siitä, millä tiedolla voidaan täsmällisesti ja 
harhattomasti osoittaa sote-palvelun laatu, on mahdotonta antaa
tyhjentävää vastausta

− Jokainen yksittäinen palvelu on myös yksittäistapaus, ja vastaus voi vaihdella
kunkin palvelun yksityiskohtien mukaan

− Mahdolliseen “tietoviidakkoon” on mahdotonta saada “lopullista ratkaisua” 
palveluihin kohdistuvan asiantuntemuksen pohjalta

 Palvelujen laatuun liittyvä keskustelu

 Mitä laatu on?

 Miten laatua mitataan?

 Miten laatutiedot luetaan?

 Miten omaksuttavaan ja käyttökelpoiseen muotoon julkisesti kerätyt tiedot on 
saatettu?

 Missä määrin tuottajien markkinatoiminta tukee kompetentisti määriteltyä, 
kerättyä ja asiakkaiden käytettäväksi tarjottua laatutietoa?

 Tiedon moninaisuus ja ristiriitaisuus saattaa – paradoksaalisesti – haitata
tietojärjestelmän potentiaalin toteutumista
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Paradoksi? (2)
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 Lähtökohdiltaan poliittisen ja ideologisen tiedon tuottaminen

− “Poliittinen leimakirves” 

 Saattaa jatkossa kohdistua yhtä hyvin yksityiseen kuin julkiseen
palvelutuotantoon

− Luonteeltaan järjestämismallia legitimoiva ja tukeva poliittisen ja 
ideologisen tiedon välitys on myös mahdollinen

 Poliittis-ideologisen ja palvelujen tarkoituksenmukaisuuteen
liittyvän tiedon sekoittumista keskenään tulee olemaan vaikeaa
estää ainakin uuden järjestämismallin alkuaikoina

− Uudistuksen valmistelun aikana poliittisista ja ideologisista
näkökohdista motivoitu uudistuksen kritiikki on ollut voimakasta ja 
sävyttänyt medioiden uutistarjontaa

− Tässä mielessä järjestämismallin luontainen kehitys voi
paradoksaalisesti hidastua
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Paradoksi? (3)
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 Asiakkaiden, tuottajien ja poliittisten päätöksentekijöiden kyky “navigoida” 
uudessa järjestämismallissa paranee ajan myötä

− Asiakkaat oppivat erottamaan relevantit tiedot vähemmän relevanteista ja 
(enemmän ja vähemmän) harhaisista

− Kansalaisten keskuudessa vahvistuu kokemusperäinen tieto

− Palveluntuottajien maine tiivistyy

− Palveluntuottajat oppivat harmonisoimaan markkinointiviestinsä järjestämismallin
tietojärjestelmään

− Palvelun sisältöä koskeva tieto vahvistuu “poliittisen leimakirvestiedon” laskeutuessa
vähitellen omaan arvoonsa

 Aina tulee olemaan kansalaisia, joiden toimintaa myös julkisten sote-palveluiden
valinnassa motivoivat vahvasti poliittiset ja ideologiset näkökohdat – ja tämä on 
täysin ongelmatonta

 Vapaassa yhteiskunnassa näin on kaikilla markkinoilla

 Tiedon runsauden, omaksuttavuuden ja ajattelumallien kakofonisuuden
paradoksi lieventyy ajan myötä

 Samanlaista tietojen ja näkökulmien moninaisuutta on kaikkialla vapaissa
yhteiskunnissa
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Tuottajien yhteistyövelvoitteet ja tieto

uudessa järjestämismallissa
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 Tuottajilla tulee olemaan laaja velvollisuus osallistua
yhteistyöhön maakunnallisen palvelun järjestäjän kanssa ja 
keskenään

− Yhteistyöhön tulee liittymään laajaa tietojen vaihtoa yhteistyössä
mukana olevien kesken

− Tarkoituksena on aikaansaada “hyvää” yhteistyötä tuottajien ja 
maakunnan kesken palvelujärjestelmän ja asiakkaiden parhaaksi

 Riskinä on “huono” yhteistyö eli anti-kilpailullinen koordinaatio
tuottajien kesken palvelujärjestelmän ja asiakkaiden vahingoksi

 Tässä avoimuus ja läpinäkyvyys voivat aiheuttaa riskejä
uudelle järjestämismallille

 Yksityiskohtia ei vielä tunneta, sillä valmistelu on STM:n
johdolla meneillään
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Kiitos!


