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Tuula Mustonen (vas.), entinen kansanedustaja Riitta Jouppila ja nykyinen kansanedustaja Mikael Palola Kokoomuksen vaalistartissa Kuusamossa lauantaina.

Huoli yrittäjistä
sote-uudistuksessa
Kokoomuksen sote-seminaari Kuusamossa
Helena Matila
■ Yrittäjillä on huoli siitä, millainen rooli yksityisillä terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tuottajilla on tulevassa sosiaali- ja terveyspalvelueli sote-uudistuksessa. Pohditaan, miten pienyrittäjän
mahdollisuus osallistua palvelumarkkinoille turvataan
jatkossa.
– Uhkakuvana on, että isot
liikeketjut valtaavat markkinat ja muutaman vuoden toimittuaan myyvät toimintansa ulkomaille. Miten pienten
yrittäjien on mahdollista jatkaa toimintaansa uudessa tilanteessa, jossa yksityisistä
palveluntuottajista on tulos-

sa alihankkijan alihankkijoita, pohtii kuusamolainen sosiaali- ja terveysalan yrittäjä ja Suomen Fysioterapiaja kuntoutusyritykset Fysi ry:
n puheenjohtaja Tuula Mustonen.
Mustonen katsoo, että juuri lausuntokierroksella olleeseen sote-järjestämislakiehdotukseen on tehtävä korjauksia. Ilman niitä yksityisen
terveydenhuollon palveluntuottajien rooli ja kansalaisten oikeus lähipalveluihin
heikkenevät.
– Kyse ei enää olisi soteuudistuksesta, vaan suomalainen terveydenhuolto ottaisi askeleen taaksepäin ja lähtisi eri suuntaan kuin muut,

terveydenhuoltoaan jo oleellisesti uudistaneet Euroopan
maat.
MUSTOSEN mukaan nykyi-

nen tuottajalähtöinen lakiehdotus painottaa vahvasti julkisen sektorin näkökulmaa.
– Puhutaan kyllä asiakaslähtöisyydestä, mutta todellisuudessa se on unohtunut
esityksessä täysin. Viime kädessä hankinnasta yksityiseltä palveluntuottajalta päättää kunnan virkamies, jolla
on huoli myös oman tuotannon säilymisestä. On kyseenalaista, päätyykö hän ja millä
perusteilla ostopalveluun vai
onko valintana oma tuotanto.
Siksi velvollisuudesta käyttää

kustannustehokkainta palveluntuottajaa on määrättävä
laissa.
Yrittäjien mukaan onnistunut sote-uudistus edellyttää
julkisten palveluiden kustannusten julkaisemista, jotta niitä voitaisiin verrata yksityisiin
ja kolmannen sektorin tuottamiin palveluihin.
– Yksi ratkaisu ja lain tuen tarvitseva mahdollisuus
on ottaa käyttöön palveluseteli, joka kädessään kuntalainen voisi valita palveluntuottajansa laatuvaatimukset täyttävästä palveluntuottajarekisteristä.
SOTE-UUDISTUKSESTA pal-

veluntuottajan näkökulmasta

keskusteltiin lauantaina Kuusamossa järjestetyssä sote ja
kunta -seminaarissa. Aiheesta puhumassa Mustosen lisäksi olivat kuusamolaislähtöinen kansanedustaja Mikael Palola ja perusturvajohtaja
Vesa Isoviita.
Seminaari oli osa Kuusamon Kokoomuksen ja Kuusamon Kokoomusnaisten
järjestämää Kokoomus-viikonloppua, joka kokosi vieraita muun muassa eri puolilta
Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. Tapahtuma toimi vaalikampanjan lähtölaukauksena alueen kokoomuslaisille kansanedustajaehdokkaille, joihin myös Tuula Mustonen kuuluu.

Miltei joka kolmas suomalainen kokee, ettei raha riitä kotitalouden menoihin, kertoo sanomalehti Karjalainen.
Lehden tiedot ilmenevät
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen alueellisesta terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta, jonka mukaan eniten rahaongelmia on Päijät-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa.
Tutkimuksen mukaan joka viides suomalainen joutuu
tinkimään elintärkeistä menoista, kuten ruuasta tai lääkkeistä. Joka kymmenes kokee
rahapulan niin pahaksi, että
nälkä uhkaa.
Miesten rahat riittävät menoihin paremmin kuin naisten. Vaikeinta on 20–54-vuotiailla naisilla, joista 17 prosenttia pelkää ruuan loppumista
ja 29 prosenttia tinkii lääkkeissä ja ruuassa.
THL:n tutkimus on toistaiseksi jatkuva ja valtakunnallinen. Siihen osallistuu yli
100 000 suomalaista.
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hinnoista
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lehdet
kehittämään
yhteisjakelua
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Joukko sanomalehtikustantajia suunnittelee yhteisen jakeluverkoston perustamista.
Kustantajien mukaan vaihtoehtoja on pakko etsiä, koska Itella on korottanut jakeluhintojaan.
Itellan hinnankorotusten
vuoksi muutamat kustantajat ovat jo ottaneet varhaisjakelun itselleen tai etsineet uuden jakelukumppanin.
Kustantajat selvittävät edellytyksiä perustaa yhteisyritys,
joka kehittäisi varhaisjakeluyhtiöiden välistä yhteistyötä
ja logistiikkaa sekä vastaisi jakelupalveluiden valtakunnallisesta myynnistä.
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