
 
 
 

KUTSU 
 
Sote-sopassa on unohtunut se, mihin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin oltiin hakemassa ratkaisua. 
Olisiko aika tarkastella uudelleen nykyisen sote-järjestelmän tilannetta, sen ongelmia ja niiden ratkaisua 
kunkin ongelman edellyttämällä tavalla sekä sote-järjestelmämme vahvuuksia?  
 
Olemme käsitelleet aiempien vuosien seminaareissamme sote-uudistusta eri näkökulmista - nyt 
palaamme lähtöruutuun: mitä pitikään saada aikaan, millaisia hyviä ratkaisuja on jo olemassa ja millaista 
sote-mallia kannattaisi kustannusten ja vaikutusten näkökulmasta ylipäätään lähteä rakentamaan. 
Hallitus lähetti 3.11.2017 lausunnolle viimeisimmän valinnanvapauslain esityksen - Millaisen palautteen 
lausunnonantajat esityksestä antoivatkaan? 
 

Uudelta perustalta - ratkaisuja nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
kehittämistarpeisiin 
 
Aika  tiistai 23.1.2018 Klo 17 - 19.15   
Paikka  Metropolia Ammattikorkeakoulu, juhlasali 416 (4.krs), Bulevardi 31, Helsinki 
 - tila ei ole esteetön, kartta 
 

OHJELMA: Seminaaria juontaa sote-toimittaja Tiina Merikanto, Yle            

 
klo 17 
Tervetuloa: seminaarin järjestäjät 
  
Nykyisen sosiaali-ja terveydenhuollon vahvuudet ja valinnanmahdollisuuksien toteutuminen. 
Millaisia hyviä malleja on jo toiminnassa? Mitä korjattavaa nykyisessä sosiaali-ja 
terveydenhuollossa? Missä sosiaalihuolto? 

 professori Juhani Lehto, Tampereen yliopisto  
- ylilääkäri Tiina Hetemaa, THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos                                      
- sosiaalihuollon asiantuntija ja sote-muutosjohtaja Jukka Lindberg, Hämeen liitto  

        
klo 18 
Paljonko rahaa tarvitaan hyvin toimivassa sote:ssa ja miten se pitäisi allokoida? Miten 
kustannusten käy hallituksen ehdottamassa sote-mallissa? 

- hallintoylilääkäri, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen, HUS ja Uudenmaan sote      
 
klo 18.20 
Nykyisen sote-järjestelmän korjauslista  
- paneelikeskustelu Tiina Merikannon johdolla: mukana seminaarin keskustelua edellä virittäneet puhujat 
sekä Kuntaliiton sote-johtaja Tarja Myllärinen,  A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen ja 
Mehiläisen terveysasema ja ulkoistukset johtaja Lasse Männistö. 
 
klo 19.05 - 19.15 
Johtopäätökset: seminaarin järjestäjät   
 
Järjestävät yhteistyössä  
Vapaus Valita Toisin ry; Lääkärin sosiaalinen vastuu ry; SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys;  
Heikki Waris -instituutti; Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisalue. 
 
Seminaari on avoin ja maksuton, eikä edellytä ennakkoilmoittautumista.  
Kahvitarjoilu ennen seminaaria. Seminaaria voi seurata myös netin kautta suorana, seminaarilinkki 
osoitteesta www.vapausvalitatoisin.com  
 

 
 
 

https://www.google.fi/maps/place/Bulevardi+31,+00180+Helsinki/@60.1626864,24.9297848,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46920bb57a615667:0xb5ff37ee59c94f19!8m2!3d60.1626864!4d24.9319735
http://www.vapausvalitatoisin.com/


 

 
Tästä aiempien sote-seminaarien materiaaleihin 
 

24.1.2017 Vaihtoehtoja katastrofille – nykyisen Sote-ehdotuksen kipupisteisiin. Löydät puhujien 
esitykset tältä sivulta. Tässä linkki suorakatseluun. Mukana mm. ministeri Mattila, Pentti Arajärvi, Markku 
Seuri, Thomas Wallgren ja Riitta Särkelä. Seminaarista raportoi Merja Metsä-Heikkilä blogistamme. 

19.4.2016 Valinnanvapauden tasa-arvo sote-uudistuksessa -seminaari. Löydät sivuilta puhujien 
esitykset sekä seminaarin tallenteen - tältä sivulta. Mukana mm. Mats Brommels, Juhani Lehto, Hanna 
Tainio, Anne Knaapi ja Anna Vuorjoki. Seminaarin keskustelusta raportoi Sirkka Rousu blogissamme.  

http://www.vapausvalitatoisin.com/uutiset.html?82685
https://www.youtube.com/watch?v=TP8QhGdxhHc
http://vapausvalitatoisin.blogspot.fi/2017/02/sote-uudistus-epailyttaa.html
https://www.vapausvalitatoisin.com/uutiset.html?a100=45772
http://vapausvalitatoisin.blogspot.fi/2016/04/

