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Tämä opinnäytetyö tutkii suhtautumista sosiaali- ja terveysalan rakenneuudistuk-

seen sekä sitä, millaisen kuvan lukija saa sote-uudistuksesta aineiston pohjalta. Tut-

kimuksessa myös otetaan selvää, kuinka kirjoittajat perustelevat näkökulmiaan ja 

millaisia keinoja he käyttävät perustellessaan näkemyksiään. Aineistona toimii viisi 

asiantuntija-artikkelia, joissa jokaisessa on aiheena sote-muutos. Menetelmänä tut-

kimuksessa on argumentaatioanalyysi ja aineiston analyysissa on käytetty teemoit-

telua. 

Tutkimuksessa nousi esiin sote-uudistuksen tuomat haasteet, joiden mukaan ai-

neiston analyysi on teemoitettu. Neljäksi teemaksi nousi sote-markkinoiden muutos, 

vanhusten asema sote-uudistuksessa, palveluiden laatu ja tasavertaisuus sekä vii-

meisenä asiakas- ja järjestelmälähtöisyys. Suhtautuminen soteen oli aineistossa as-

teittain kriittisempää arvioivasta kritisoivaan. Aineiston johtopäätöksinä tuli esiin tie-

dottamisen ja ohjeistuksen tärkeys sote-uudistuksessa.  
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This thesis figures out, what kind of a picture the reader gets about the integration 

of Finnish social and health care process based on material. It also tries to clarify 
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is to solve, what kind of rhetoric ways articles use to explain their perspectives. The 

material is the group of articles, which has the reform of Finnish social and health 

care as their subject. Method of this thesis is argumentation analysis and material 

themed based analysis.  

Shared topic in material was challenges of reform. Material analysis is introduced 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Integraatio Integraatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden rakenteen yhtenäistymistä. 

Maakunnan liikelaitos Maakunnan omistuksessa oleva organisaatio, kuten esi-

merkiksi sosiaali- ja terveyspalvelukeskus.  

SOTE Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksesta käy-

tetään yleisesti lyhennettä sote.  

Sote-keskus  Sote- keskusta voisi verrata nykyiseen terveyskeskukseen, 

jossa lisänä olisi sosiaalipalvelut. Keskusten palveluihin 

kuuluisi esimerkiksi terveyspalvelut ja sosiaalineuvonta.  

Valinnanvapauspilotti Valinnanvapaus pilotit ovat hankkeita, joissa kokeillaan 

kuinka valinnanvapausmalli toimii sosiaali- ja terveyspalve-

luissa käytännössä. (Valtioneuvos, [viitattu 14.11.2018].) 
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1 JOHDANTO 

Sote-uudistus on paljon puhuttu aihe sosiaali- ja terveyspuolella. Aihe on ajankoh-

tainen ja vaikuttaa kaikkiin suomalaisiin jotenkin. Tämän takia opinnäytetyön ai-

heeksi valikoitui: Miten sote-uudistukseen suhtaudutaan? Aineistona toimii viisi asi-

antuntijoiden kirjoittamaa vanhushuoltoon liittyvää sote-artikkelia. Menetelmänä on 

argumentaatioanalyysi, jonka avulla tarkastellaan, miten artikkeleissa suhtaudutaan 

soteen ja millaisia vaikutuskeinoja niissä käytetään.  

Aineistosta nousi esille sote-uudistuksen haasteet, joten aineiston analyysi on tee-

moitettu sen mukaan. Neljäksi teemaksi muodostui: sote-markkinoiden muutos, 

vanhusten asema sotessa, palveluiden laatu ja tasavertaisuus sekä asiakas- ja jär-

jestelmälähtöisyys.  



 

 

9 

2 SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON UUDISTUS 

2.1 Perustietoa sotesta 

Sote-uudistus on Juha Sipilän hallituksen aikana esitelty muutos, jossa sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tuottaja vaihtuu kunnista maakunnaksi. Asiakkaiden valinnanva-

pautta lisätään, palveluiden kustannuksissa säästetään ja samalla palveluiden ra-

kennetta yhtenäistetään. Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiehdotuksen kolman-

nessa pykälässä todetaan: ” Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena 

on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertai-

suutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua.” (HE 15/2017 

.) 

Syynä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennemuutokseen on suomalaisten ikään-

tyminen ja veronmaksajien vähyys. Valtio velkaantuu, joten sosiaali- ja terveyspal-

velujen palvelurakennetta ja niiden järjestämistapaa on muutettava. Yksi sote-uu-

distuksen tavoitteista onkin tehdä säästöä sosiaali- ja terveyspalveluiden parissa ja 

löytää tehokkaampia tapoja toteuttaa palvelut.  

Toisena syynä muutokselle pidetään palveluiden yhdenvertaisuuttamista, tähän py-

ritään palvelurakenteen integraatiolla eli yhtenäistämisellä. Yhdenvertaisia palveluja 

pyritään takaamaan kaikille muun muassa digi- ja etäpalveluiden avulla. (Mikä on 

sote-uudistus? 24.3.2017.) Esimerkiksi Suomi.fi- verkkopalvelua on kehitetään 

sote-uudistuksen kanssa paremmin toimivaksi. Verkkopalvelu tukee myös valinnan-

vapautta toiminnallaan, mahdollistaen sote-keskusten (ks. termit s. 7) vertailun käyt-

täjälleen. (Jokela 9.4.2018.) 

2.2 Valinnanvapaus 

Valinnanvapauslaki (HE 16 /2018) liittyy olennaisesti sote-uudistukseen. Valinnan-

vapauslain tarkoituksena olisi tulla voimaan samaan aikaa kuin sote- ja maakunta-

laki (HE 15/2018). Pääajatus valinnanvapauslaissa on, että sillä pyritään antamaan 
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yksilölle enemmän valtaa sosiaali- ja terveyspalveluidensa suhteen. Valinnanva-

paus näkyisi palveluissa esimerkiksi siten, että asiakas voi valita itse sote-keskuk-

sensa, jossa käyttää palveluja. Valinnanvapaus näkyy myös asiakassetelin ja hen-

kilökohtaisen budjetin kautta. Lain tavoitteena on myös parantaa palveluiden laatua 

ja niiden saatavuutta. (HE 16 /2018.)  

Jotta valinnanvapauslaki tulisi voimaan sujuvammin, on ympäri Suomea otettu käyt-

töön valinnanvapauspilotteja (ks. termit s. 7). Pilotit auttavat lain voimaantuloa ja 

antavat tietoa kaikille maakunnille valinnanvapauden toimivuudesta. Valinnanva-

pauspiloteissa toimitaan tulevan lainsäädännön mukaan. Pilottien lisäksi muita ta-

poja toteuttaa valinnanvapautta sote-palveluissa on esimerkiksi palveluseteli tai 

henkilökohtainen budjetointi, joista on tehty muutamia kokeiluja eri alueilla. (Mitä 

ovat valinnanvapauspilotit? 18.5.2018.) 

2.3 Maakuntamalli 

Sote- ja maakuntauudistuksen mukaan Suomi jaetaan 18 maakuntaan, johon jokai-

seen valitaan valtuusto omilla vaaleillaan. ”Maakuntauudistuksen tavoitteena olisi 

saada aikaan selkeä jako tehtävissä kunnan, maakunnan ja valtion välille.” (HE 

15/2017, 3 §.)  

Maakuntamallin tarkoituksena on yhtenäistää sote-palveluiden rakennetta ja tuottaa 

yhdenvertaisia palveluja ympäri maan. Ympäri Suomen on aloitettu valmistelemaan 

maakuntamuutosta ja tavoitteena olisi saada prosessi läpi vaiheittain. Maakunnat 

alkavat järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluja vuodesta 2021 lähtien. Kunnille 

jää tuolloin mm. sivistystoimen järjestäminen, kuten varhaiskasvatus. Kun sote-pal-

velut siirtyvät maakunnille, muuntuu kuntien tehtävänkuvan ohella myös heidän 

budjettinsa. (Valtioneuvosto [viitattu 9.11.2018].) 

Maakunta ja sote- uudistus tulee voimaan vaiheittain. Aikataulu riippuu osin siitä, 

miten maakunta- ja valinnanvapauslaki etenevät eduskunnan käsittelyssä. Tällä 

hetkellä valinnanvapauslaki on valtiovarainvaliokunnassa, eikä päätöstä tule ennen 

marraskuuta. Lakiehdotus etenee kuitenkin omaa tahtiaan ja uutisoinnin kautta ai-

heesta saa hyvin tietoa. 
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Valtioministeriön ylläpitämän Alueuudistus-verkkosivujen aikataulun mukaan lain-

säädäntö olisi tarkoitus ottaa ensin käyttöön vuonna 2018, jonka jälkeen vuonna 

2019 on ensimmäiset maakuntavaalit. Sitä ennen maakunnissa olisi väliaikaishal-

linto. Maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa 2019 lopulla. Vuonna 2022 tulee 

voimaan henkilökohtainen budjetti sekä asiakasseteli. Vasta vuonna 2023 sote-kes-

kukset ja suunhoidon yksiköt alkaa pyörittämään toimintaansa. (Valtioneuvosto [vii-

tattu 14.11.2018].)  
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3 ARGUMENTAATIO 

3.1 Retoriikan historiaa 

Retoriikka juontaa juurensa jo Aristoteleen ajalta, antiikin Kreikasta. Retoriikassa 

selvitetään, miten puhuja yrittää vakuuttaa kuulijansa. Retoriikkaa voikin sen takia 

kutsua vaikuttamisen opiksi, aristoteelisen periaatteen mukaan. Aristoteleen opin 

mukaan retoriikassa tutkitaan vaikuttamista ja sen tekniikoita. (Puro 2005, 7-19.)  

Kreikkalaiset uskovat viestintätilanteen olevan kokonaisuus, joka Aristoteleen mu-

kaan jaottuu kolmeen osioon: paatos, eetos ja logos. (Aristoteles, 196) Paatos tar-

koittaa kuulijoiden tunteisiin vetoamista, kun taas logos puolestaan vetoaa järkeen. 

Eetos huomioi puhujan persoonallisuuden ja uskottavuuden. Eetos voi myös tarkoit-

taa sitä, millaisen kuvan kuulijat puhujasta saavat. Hyvän puhujan ominaisuuksiin 

kuuluukin tilanteen sekä kuulijoidensa arvioiminen ja näin ollen toimintansa mukaut-

taminen. Puheessa tulee huomioida esimerkiksi kuuntelijoiden tunnetila sekä vas-

taanottokyky. (Mikkola ym. 2004, 40; Puro 2005, 32 - 34.) 

Gadamerin näkemyksen mukaan jokainen tulkitsee kieltä eri tavoin, joten retoriik-

kaan vaikuttaa sen perusteella myös yksilön historia, tausta sekä kulttuuri. Hänen 

teoriansa mukaan jokainen ikään kuin peilaisi maailmaansa näkemänsä ja koke-

mansa perusteella. (Puro 2005, 156-159). 

Retoriikka myös muuttuu ajan ja kulttuurin muutosten mukana. Antiikin Kreikassa 

retoriikan tulkittavana oli esimerkiksi puheet, mutta nykyaikana tulkittavana on pu-

heiden lisäksi materiaalia Internetistä tai mainoksista. Voisi sanoa, että retoriikan 

muodot ovat lisääntyneet. (Puro 2005, 166-169) Kuitenkin vielä vuoden 2015 oppi-

kirjassakin opetetaan samoja oppeja kuin antiikin Kreikassa. Oppikirjassa neuvo-

taan puheen pitäjää fokusoimaan puheensa sen hetkiselle yleisölle ja huomioimaan 

heidän mukaansa puheen sisältö. (Tarkoma 2015, 76.)  
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3.2 Argumentointi 

Siitonen ja Halonen (1997, 35-36) määrittelevät argumentoinnin todistelevaksi ja 

perustelevaksi kielenkäytöksi. Heidän mukaansa argumentointia tarvitaan silloin, 

kun joku väite kaipaa tuekseen todistelua. Siitonen ja Halonen kuvailevat hyvää ar-

gumenttia siten, että väitteen lopputulos on mahdollisimman todennäköinen.  

Perelmanin mukaan hyvän retoriikan perusta on osaava argumentaatio (Puro 2005, 

130). Hyvä argumentoija sovittaa puheensa yleisölle ja huomioi heidän hyväksy-

mänsä lähtökohdat. Argumentoijan tulee huomioida kuulijansa, jotta tietää, millaisia 

argumentteja tulisi käyttää perustellakseen väitettään. (Perelman 1996, 28, 157.) 

Argumentointi eli todistelu pyrkii vakuuttamaan lukijansa eri keinoin. Argumentointi-

tapoja on yhtä monta kuin argumentoijaakin. Puhuja voi tukea argumenttinsa mm. 

ylemmän tahon auktoriteettiin, arvoihin tai verrata samankaltaiseen ilmiöön. Puhuja 

voi myös käyttää argumenteissaan retorisia keinoja. (Mikkola ym. 2005, 44 - 51) 

Toulmin tuo teoksessaan esille, että ensisijaisena tehtävänä argumenteilla hänen 

mukaansa on tukea pääväitettä (Toulmin 2015, 27). Argumentaatiota rakennetaan 

teesin ympärille, perustelujen ja vastaväitteiden kumoamisen avulla. Teesillä tarkoi-

tetaan tekstin tai aineiston pääväitettä, joka usein voi olla piilotettuna tekstiin. (Mik-

kola ym. 2005, 42-51) Esimerkiksi mainoksissa voisi teesinä olla: ”Osta tuotet-

tamme, sillä se on parempi kuin muut”.  

Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti (2006, 20-21) tuovat teoksessaan esille näkökulman 

argumentaatiosta tieteellisissä tutkimuksissa. Heidän tulkintansa mukaan retoriikan 

merkitys tieteellisissä tutkimuksissa on ollut vaihtelevaa ja empiristiset menetelmät 

ovat olleet käytetympiä. Kakkuri-Knuuttilan ja Heinlahden mukaan argumentaatio 

on kuitenkin väittelyn ja retoriikan kanssa myös tieteellisen tutkimuksen ydinmene-

telmiä.  
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3.3 Retoriset keinot 

Lisäapua argumentointiin niin puheessa kuin kirjoituksissakin antavat erilaiset reto-

riset keinot, kuten kärjistys, kielikuvat tai vastakkainasettelu. Retorisilla keinoilla py-

ritään esimerkiksi sujuvoittamaan tekstiä tai yksinkertaistamaan aihetta. Niitä käy-

tetään kuulijan vakuuttamiseen ja vaikuttamaan tämän tunteisiin. Retoristen keino-

jen avulla voi kirjoittaja myös tuoda argumenttinsa helpommin esille. Kuviossa 1 

esitellään tässä opinnäytetyössä esiintyvät retoriset keinot.  

Toistamisella ajatuksena usein on se, että lukijalle jää mieleen sanat, mitä useam-

min ne tulevat esiin. Kuten sanotaan, kertaus on opintojen äiti. Luetteloinnilla tekstin 

rakennetta voi selkeyttää. Tekstissä voi käyttää myös tehokasta lauseenmuotoa. 

Tehokas lauseen muoto voi olla esimerkiksi huudahdus tai vetoomus jonkin asian 

puolesta tai vaikkapa retorinen kysymys kappaleen lopussa. Retorinen kysymys on 

hyvä tapa saada lukija miettimään tekstin sisältöä. 

Vahvistussanat ja superlatiivit kuuluvat tunteisiin vetoaviin retorisiin keinoihin. Nii-

den avulla voidaan mm. mustamaalata vasta-argumentoijan tai puolustella omaa 

argumenttiaan. Kirjoittaja voi käyttää retorisena keinona myös tunteisiin vetoavia 

sanavalintoja kuten esimerkiksi uhri tai huijata. Myös sanaleikki, sitaatti tai tunnettu 

sanonta voi selkeyttää tekstin pääväitettä.  

R
et

o
ri

si
a 

ke
in

o
ja

Polarisointi

Kärjistys

Kielikuvat

Toisto

Luettelointi

Tehokas 
lauseenmuoto

Vahvistussanat ja 
superlatiivit

Kuvio 1. Retorisia keinoja. 
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Tekstin lukemista tai teesin ymmärtämistä voidaan helpottaa kielikuvilla, joita on 

mm. metafora tai vertaus. Esimerkiksi lauseessa: ”Hän on aurinkoni”, aurinko toimii 

metaforana. Jos lauseeseen lisättäisiin kuin-sana: ”hän on kuin aurinko”, muuntuisi 

lause vertaukseksi.  

Polarisointi eli vastakohta-asettelu on myös paljon käytetty retorinen keino. Siinä 

verrataan kahta asiaa ja tämän ansiosta usein saadaan oma argumentti parempaan 

valoon. Polarisoinnissa usein esimerkit ovat kärjistettyjä. Liioittelu, kärjistys ja dra-

matisointi ovatkin retorisia keinoja, jotka saavat lukijan miettimään, onko kirjoitettu 

asia oikeasti totta. (Mikkola ym. 2005, 44-53.) 
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4 TUTKIMUS 

4.1 Perustiedot  

Tämä opinnäytetyö kuuluu laadullisten tutkimusten piiriin ja tutkimustapa on ai-

neisto- ja teorialähtöisen välimaastossa (Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti 2006, 49). 

Menetelmänä toimii argumentaatioanalyysi ja käytössä on myös aineiston teemoit-

telu. Tuloksissa tuodaan myös esille aineistosta nousseita näkökulmia soteen liit-

tyen. Sote-uudistus on kokonaisuudessaan laaja aihe, joten aihe rajautui siksi nä-

kökulman mukaan. Näkökulmana tutkimuksessa on sote-uudistus vanhusnäkökul-

masta. Kun aihe oli rajattu ja sopiva aineisto valikoitunut, nousi aineistosta tutkimus-

kysymykset. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 

1. Miten aineisto suhtautuu sote-uudistukseen? 

2. Millaisen kuvan lukija sote-uudistuksesta saa?  

3. Kuinka tekijät perustelevat näkemyksiään ja mitä erilaisia vaikutuskeinoja ar-

tikkeleissa käytetään? 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten aineisto suhtautuu sote-muutokseen ja 

millaisen kuvan lukija saa sotesta kyseisten artikkeleiden perusteella. Samalla on 

pyritty tuomaan artikkeleista esille vanhusnäkökulmaa, poimien aineistosta asioita, 

jotka koskettavat vanhustenhuoltoa.  

Menetelmänä tutkimuksessa toimii argumentaatioanalyysi. Sen avulla on tarkas-

teltu, kuinka tekijät perustelevat näkemyksiään ja mitä erilaisia vaikutuskeinoja he 

artikkeleissaan käyttävät. Menetelmän avulla nousee esille, mitä retorisia keinoja 

aineistossa käytetään ja mihin kirjoittajat argumenteillaan pyrkivät.  



 

 

17 

4.2 Menetelmä 

4.2.1 Argumentaatioanalyysi 

Argumentaatioanalyysissä selvitetään, mikä tekstin teesi on ja miten sen puolesta 

puhutaan. Analyysin tehtävänä on avata tekstiä ja kertoa, miten tekstillä pyritään 

vaikuttamaan lukijaan. Argumentaatioanalyysin avulla tutkitaan, miten kirjoittaja pe-

rustelee väitettään. Tutkitaan myös sitä, miten argumentoija huomioi toisen osapuo-

len näkemykset. Analyysissa pohditaan, mitä retorisia keinoja on käytetty ja millä 

tavoin kirjoittaja pyrkii saamaan lukijan puolellensa. (Mikkola ym. 2005, 42-51.)  

Koska argumentit ovat tilannesidonnaisia, kuten Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti 

(2006, 30) toteavat, on argumentaatioanalyysi usein tarkastelijansa näköinen. Ti-

lannesidonnaisuudella eli kontekstuaalisuudella he tarkoittavat sitä, kuinka saman 

ilmaisun voi eri ajankohdissa tulkita eri tavoin. Heidän mukaansa esimerkiksi jokin 

ilmaisu voidaan tulkita toisessa tilanteessa argumentiksi ja toisessa ei.  

Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti (2006, 43) tuovat teoksessaan myös esille termin ”reilu 

argumentaatio”, joka asiantuntijan työssä tarkoittaa väitteiden perusteellistä tutki-

mista. Tämä tarkoittaisi, että asiantuntija huomioi väitteen perustelut sekä puolus-

tus- että vasta-argumentoinnista.  

4.2.2 Teemoittelu 

Aineiston analyysissä käytettiin teemoittelua, jossa tutkimusaineistosta poimitaan 

keskeisimmät aiheet. Teemoittelu on laadullisen tutkimuksen menetelmä, jossa tul-

kitaan teemojen avulla aineistoa. (Jyväskylän yliopisto: Koppa, 21.4.2016.) 

Analyysin aikana aineistosta nousi esiin yhteiseksi aiheeksi sote-uudistuksen haas-

teet. Tämän takia aineiston analyysin tulokset on teemoiteltu sen mukaan neljään 

teemaan vanhusnäkökulma huomioon ottaen. Aineiston teemoiksi nousivat: 

1. Sote-markkinoiden muutos 

2. Vanhusten asema sote-uudistuksessa 
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3. Palveluiden laatu ja tasavertaisuus 

4. Asiakas- ja järjestelmälähtöisyys 

Tuloksissa esitellään teemoista poimittuja argumentteja ja retorisia keinoja analy-

soiden samalla, millaisen kuvan lukija näiden kautta saa ja miten kirjoittajat suhtau-

tuvat sote-uudistukseen.  

4.3 Aineisto 

4.3.1 Laadullinen aineisto 

Aineisto valikoitui aiheen ja saatavuuden perusteella. Aineistona toimii asiantuntija-

artikkeleiden joukko, joissa jokaisessa on aiheena sote-uudistus. Asiantuntija-artik-

keleiden luotettavuus ja julkaisuajankohta olivat syitä artikkeleiden valintaan. Aineis-

ton artikkeleiden tuli olla ajankohtaisia ja käsitellä nykyistä maakunta- ja sote-uudis-

tusta. Aineiston kriteerinä oli myös se, että jokainen oli saatavissa internetissä va-

paasti. Tähän oli syynä se, että aineiston vaikutusalue olisi tuolloin laajempi. Yhtenä 

tutkimuskysymyksenä oli, millaisen kuvan lukija saa sotesta. Tällä rajauksella pyrin 

vastaamaan paremmin kyseiseen tutkimuskysymykseen.  

Aineisto rajautui myös opinnäytetyön näkökulman vuoksi. Aineistoon on valikoitunut 

artikkeleita, jotka käsittelivät sote-uudistusta vanhushuollon näkökulmasta tai aina-

kin siten, että näkökulman voisi liittää vanhushuoltoon. Artikkelit käsittelevät kuiten-

kin sotea eri perspektiiveistä, joten sotea tarkasteltiin aineistossa esimerkiksi työ-

markkinoiden, asiakkaiden ja valinnanvapauden näkökulmista. Jokaisella artikkelilla 

myös oli eri kirjoittajat, joten aineistosta tulee eri asiantuntijoiden näkökulmia esiin. 

Seuraavaksi aineiston artikkeleiden perustiedot lyhyesti esiteltynä.  

4.3.2 Aineiston esittely  

Ensimmäinen artikkeli käsittelee sote-uudistusta työmarkkinoiden näkökulmasta. 

SOTE-markkinoiden ja työmarkkinoiden murros -artikkeli (2018) käsittelee nimensä 
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mukaisesti sotea työmarkkinoiden näkökulmasta. Kirjoittajana artikkelissa on Juhani 

Lehto, joka pohtii tekstissään soten tuomia haasteita. Lehto miettii esimerkiksi, ”lä-

pikapitalisoiko” sote-muutos sosiaali- ja terveyshuollon palvelut aiheuttaen esimer-

kiksi pienten yritysten ostamisen suuremmille yrityksille kustannuskilpailun ohessa. 

Toinen artikkeli on Zechnerin ym. Sote-norsu posliinikaupassa? Vanhuus ja vaivai-

suus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa (2017). Artikkelissaan kirjoittajat 

pohtivat, onko vanhusten hoivan ja hoidon tarve oikeasti otettu huomioon tehdessä 

lakiesitystä sote-uudistuksesta. 

Anneli Anttosen artikkeli Sote-uudistuksen kipupisteitä (2016) on aineiston kolmas 

teksti. Siinä puntaroidaan sote-uudistuksen mahdollisia haasteita, kuten palveluiden 

yhdenvertaisuutta ja maakunnan roolia tulevaisuudessa.  

Neljäs artikkelini on Anneli Pohjolan Sote-uudistus muuttuvan yhteiskuntapolitiikan 

puristuksessa (2017). Artikkelissa käsitellään esimerkiksi valinnanvapautta, asia-

kaslähtöisyyttä sekä sote-palveluiden markkinaistumista. Tekstin sävy on lukijaa he-

rättelevä ja retoristen keinojen käyttö on Pohjolalla hyvin hallussa.  

Viides ja viimeinen artikkelini on Valinnanvapaus ja sote-uudistus – mitä aikaisem-

masta tutkimuksesta voidaan oppia? (2017). Timo Sinervo ja Liina-Kaisa Tynkkynen 

pohtivat artikkelissaan valinnanvapautta sote-uudistuksessa ja kuinka esimerkiksi 

digitalisaatio vaikuttaa siihen. He tuovat esille myös näkökulmia mahdollisista haas-

teista palveluiden integraation yhteydessä. 



 

 

20 

5 TULOKSET 

5.1 Argumentit ja retoriset keinot 

Artikkeleiden yhteisenä aiheena voisi sanoa olevan arvelu ja epäily. Tämä on si-

nänsä ymmärrettävää, koska sote-uudistus on vielä kehitysvaiheessa ollessaan la-

kiesitys. Jokaisessa artikkelissa argumentointi kuitenkin perusteltiin vakuuttavasti ja 

faktatietoon perustuen, sekä tunteisiin ja järkeen vedoten. Kirjoittajien eetosta pa-

rantaa heidän asiantuntijuutensa sekä tekstien selkeä ulkoasu. Myös heidän tutki-

muksiin pohjautuvat esimerkkinsä luovat uskottavuutta.  

Retorisia keinoja oli aineistoissa käytössä paljolti. Eniten käytössä oli tehokas lau-

seen muoto, tunteisiin vetoavat sanavalinnat sekä polarisointi. Polarisoinnin vasta-

pareina oli mm. julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä asiakas- ja jär-

jestelmälähtöisyys. Tehokkaita lauseenmuotoja oli erilaisia, eniten kuitenkin retori-

sia kysymyksiä ja kannanottoja. 

5.1.1 Sote-markkinoiden muutos 

Artikkeleissa tuli esille usein julkisen ja yksityisen vastakkainasettelu. Lehto miettii 

artikkelissaan, aiheuttaako sote-uudistus sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinais-

tumisella taistelun yksityisen ja julkisen välille. Lehto (2018, 5) toteaa, että ”-  yritys-

ten ja julkisten yksiköiden kustannuskilpailu voimistaa paineita suurten hoitaja- ja 

hoivatyöntekijä- sekä avustavien työntekijöiden ryhmien työehtojen heikentä-

miseksi”. Lehto vetoaa esimerkillään lukijan loogiseen ajatteluun eli järkeen, kertoen 

todennäköisen esimerkin vastakkainasettelusta yksityisen ja julkisen välillä. Tässä 

samassa lauseessa Lehto käyttää vahvistussanaa suuri, tuoden esille, kuinka suuri 

ryhmä sote-uudistuksen vaikutusalueessa todellakin on. Hän korostaa muuallakin 

artikkelissaan, kuinka sote-uudistus ei koske pelkästään sote-palveluiden piirissä 

työskenteleviä, vaan vaikuttaa suurempaan joukkoon, kuten huoltopalveluihin ja ra-

kennusalaan. Tällä esimerkillä Lehto tuo asiaa lähemmäs lukijaa sekä saa aikaan 

pohdintaa mahdollisesti siitä, miten lukijan omalle työpaikalle tulevaisuudessa käy 

ja kuinka sote siihen vaikuttaa. 
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Anttonen puolestaan asettaa julkisen ja yksityisen vastakkain kustannussäästöjen 

kannalta. Hän esittää artikkelissaan huolen siitä, kuinka käy julkisten palveluiden 

puolueettomuudelle yhtiöittämisen seurauksena. ”Ammattilaisten johtamismalli on 

herkkä korruptiolle ja väärinkäytölle” (2016, 4), toteaa Anttonen. Tunteisiin vetoavilla 

sanavalinnoillaan hän pyrkii vaikuttamaan lukijaan ja saa tämän miettimään, onko 

sote-uudistuksessa hyvä valinta yhtiöittää julkinen palvelu. Anttonen (2016, 4) te-

hostaa argumenttiaan toistolla; ”Yhtiöittäminen uhkaa lisätä korruptiota ja vähentää 

avoimuutta, luottamuksellisuutta, puolueettomuutta ja yleishyödyllisyyttä”. Voisi sa-

noa, että Anttonen kärjistää yksityisen puolen huonoimpia puolia. 

5.1.2 Vanhusten asema sote-uudistuksessa 

Zechnerin ym. artikkelissa tehokkaana kielikuvana löytyy ”sote-norsu”. Kielikuva on 

varsin mieleenpainuva ja apuna toimii toisto sote-norsusta otsikossa, kielikuvan 

esittely alussa, sekä retorinen kysymys lopussa. Zechner ym. käyttävät englannin-

kielistä kielikuvaa elefantista huoneessa sote-uudistuksen yhteydessä, tarkoittaen 

elefantilla hoivan ja hoidon tarvetta. ”Me väitämme, että sote-uudistuksen elefantti 

on hoivan ja hoidon tarve: lakiluonnos sivuuttaa vaivaisen vanhuuden ja vanhushoi-

van tarpeet” (2017, 1). Kielikuva painuu mieleen lukijalle hyvin sote-uudistuksen 

teksteistä ja samalla kielikuva helpottaa tekstin teesin ymmärtämistä: vanhukset tu-

lisi ottaa enemmän huomioon sote-uudistuksessa. 

Zechner ym. käyttävät samassa artikkelissa toista kielikuvaa ”sote-norsusta”. Hei-

dän artikkelistaan löytyy retorinen kysymys: ”[m]uistanette miten pillastuneelle nor-

sulle käy posliinikaupassa?” (2017, 5). Lisää tehoa retoriselle kysymykselle tulee 

sen sijainti tekstin viimeisenä lauseena. Kirjoittajat haastavat retorisella kysymyk-

sellä lukijaa ajattelemaan, onko sote-uudistuksessa todella otettu vanhuksia huomi-

oon vai käykö sote-uudistuksessa niin kuin elefantille posliinikaupassa ja posliini-

kauppa kärsii. Lukijalle tulkittavaksi jää, verrataanko posliinikauppaa palvelujärjes-

telmään vai johonkin muuhun. Tarkoituksena artikkelin kielikuvalla on todennäköi-

sesti se, että se saa lukijan ajattelemaan, mitä tapahtuu, ellei vanhuutta ja vaivai-

suutta oteta huomioon sotessa.  
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Anttosen artikkelissa tehokkaat lausemuodot olivat tekstin seassa. Anttosen retori-

set kysymykset ja kannanotot tuovat esiin sote-uudistuksen huonoimmat puolet. 

Esimerkiksi lause ”[o]n ikävää, jos säästöt jälleen kerran otetaan vanhustenpalve-

luista, joissa tarpeiden kasvu on suurinta” (Anttonen 2016, 6) vetoaa lukijan tuntei-

siin asettaessa vanhukset altavastaajan asemaan sote-uudistuksessa. Anttosen sa-

navalinta ”jälleen kerran”, myös luo lukijalle kuvan, että vanhustenhuollosta on aiem-

minkin säästetty ja sen vuoksi olisi ikään kuin epäoikeudenmukaista jälleen kerran 

säästää vanhushuollosta. Anttonen kertoo artikkelissaan helposti ymmärrettävän 

esimerkin vanhusten kotihoidosta, missä työntekijät eivät kiireeltään ehdi tarkista-

maan vanhuksen syömistä. Tunteisiin vetoavan esimerkin jälkeen Anttonen (2016, 

5) toteaa, että ”[j]uuri näihin asioihin sote-uudistuksen tulisi ulottua”. Konditionaali-

muoto ”tulisi” luo pienen epäilyn lukijalle, onko näihin asioihin todella puututtu. Näin 

myös epäily sotea kohtaan herää: onko sotessa huomioitu vanhukset? 

Anttonen käyttää tekstissään vanhuksista nimitystä ”sote-uudistuksen suuret häviä-

jät”. Hän käsittelee artikkelissaan sote-uudistuksen tuomia leikkauksia ja kuvailee, 

että ”leikkaus on massiivinen”. Vahvistussanat säästöjen yhteydessä tuovat lukijalle 

käsityksen siitä, kuinka suuri muutos vanhustenhuoltoon on Anttosen mukaan tie-

dossa. Hän kuvailee, että ”[v]anhuspalvelut ovat sosiaalipalvelujen haurain saareke” 

saaden näin tunteisiin vetoavilla adjektiiveilla ja tehokkaalla lausemuodolla lukijan 

myötätunnon puolelleen. (Anttonen 2016, 5) 

Myös Zechner ym. kuvailevat artikkelissaan vanhuksia eräänlaisiksi sote-uudistuk-

sen altavastaajiksi. He toteavat, että sote-uudistus” - - pitkälti sivuuttaa juuri eniten 

palveluja tarvitsevat, vaivaiset vanhukset”. Lauseessaan Zechner ym. luovat luki-

jalle mielikuvan, jossa vanhuksia ei oteta huomioon sote-uudistuksessa. Vanhus-

sanan käyttö on tunteisiin vetoava sanavalinta, mutta samalla Zechnerin ym. mu-

kaan poliittinen kannanotto: ”se muistuttaa siitä, keitä ja millaisia elämäntilanteita 

varten vanhuspolitiikkaa ja sote-uudistusta tehdään – tai tulisi tehdä.” Kyseinen 

lause toimii myös tehokkaana lausemuotona, joka kyseenalaistaa vanhusten huo-

mioimisen sote-uudistuksessa. (Zechner ym. 2017, 1) 

Sekä Zechner ym. (2017) että Anttonen (2016) tuovat esiin huolen sote-uudistuksen 

vaikutuksesta vanhuksiin, vetoamalla sanavalinnoillaan lukijaan. Vanhukset kuvail-

laan Zechnerin ym. tekstissä ”vaivaisina” ja Anttonen puolestaan esittää vanhukset 
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altavastaajina yhteiskunnassa. Näin he saavat lukijan myötätunnon puolelleen ve-

doten lukijan paatokseen eli tunteisiin.  

5.1.3 Palveluiden laatu ja tasavertaisuus 

Anttonen jakaa palvelunsaajat kahteen ryhmään esimerkissään, jossa palveluntuot-

tajat kilpailevat paljon maksavista asiakkaista ja alkavat syrjiä kalliita asiakkaita. Ant-

tonen (2016 ,4) toteaa, että ”- maksukyky voi muodostua tärkeämmäksi palvelun 

saamisen periaatteeksi kuin tarve”. Tällä vastakkainasettelulla Anttonen luo mieli-

kuvan rikkaat-köyhät asetelmasta, jota lukija jää miettimään. Ilmaan jääkin näin ky-

symys, lisääntyykö eriarvoisuus sote-uudistuksen takia enemmän.  

Anttonen (2016, 5) kirjoittaa myös:”[o]n voitava luottaa siihen, että muistisairasta ei 

rahasteta tai siihen, että apua saa vaikka on asunnoton alkoholisti”. Lainauksen lo-

pussa olevat sanat ”asunnoton alkoholisti” sisältää alkusoinnut, joka jää lukijalle her-

kästi mieleen. Hän myös vetoaa tunteisiin kyseisillä sanavalinnoillaan. Anttonen ot-

taa saman asian yhteydessä kantaa yhdenvertaisuuteen tehokkaalla lauseenmuo-

dollaan: ”[v]ain julkinen palveluntuottaja voi taata yhdenvertaisen kohtelun”. Kan-

nanotollaan Anttonen saakin todennäköisesti lukijansa miettimään omaa näkökan-

taansa asiasta.  

Sinervo ja Tynkkynen miettivät artikkelissaan hoitoon hakeutumista. Heidän tulkin-

tansa mukaan paljon palveluja käyttävät ohjattaisiin maakunnan liikelaitoksiin eli 

esimerkiksi sote-keskuksiin. Asiakkaat siis jakautuisivat näin kahteen leiriin: itse pal-

velunsa valitseviin ja niihin, jotka ohjataan suoraan maakunnan omistamiin palve-

luihin. Sinervo ja Tynkkynen pelkäävät, että tämä voisi aiheuttaa ”kermankuorintaa” 

asiakkaissa, jolloin kalliit asiakkaat siirretään suoraan maakunnan palveluihin. He 

käyttävät retorista kysymystä tuomaan lisätehoa argumenttiinsa: ”[t]ullaanko kalliit, 

paljon palveluja käyttävät asiakkaat hoitamaan maakunnan liikelaitoksessa?” (2017, 

6) Tällä kysymyksellä lukijalle jää kuva, ettei hänellä välttämättä tulevaisuudessa 

ole mahdollisuutta vaikuttaa omiin palveluihinsa. Kysymykseksi lukijalle onkin suun-

nattu: Toteutuuko valinnanvapaus tässä uudessa sote-uudistuksessa?  
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Pohjola vertaa sote-uudistuksen ensimmäistä ja toista lakiehdotusta toisiinsa. Hä-

nen artikkelissaan on suorat lainaukset molempien ehdotusten ensimmäisistä pykä-

listä, joka antaakin lisäpotkua Pohjolan (2017, 1) argumentille: ”erot ovat sisällölli-

sesti merkittävät”. Tämä vahvistussanalla terästetty lause saa lukijan pohtimaan, 

onko sote-uudistuksen tavoitteissa menty laadussa alaspäin. Lukijan järkeen vedo-

taan antamalla konkreettinen esimerkki lakiehdotusten sisällöllisistä eroista. Vaikkei 

lukija lakiehdotusten pykälien sisällöistä vakuutu, ovat pykälät pituudeltaan myös eri 

mittaisia. Ensimmäisen lakiehdotuksen 1 pykälä on pituudeltaan noin kolminkertai-

nen verrattuna hallituksen uuden esityksen 1 pykälään. Lukija saattaakin esimer-

kiksi alkaa pohtimaan, onko vanhempi ehdotus ollut sisällöllisesti parempi ollessaan 

pidempi. 

Kuten Anttonen, myös Pohjolakin miettii palveluiden yhdenvertaisuutta. Pohjola 

(2017,4) kirjoittaa artikkelissaan, että sote-uudistuksen ”[v]alinnanvapaus suosii 

koulutettuja, hyvin toimeentulevia, sosiaalisesti vahvempia ja terveempiä kansalai-

sia - - ”. Tällä komparatiiveilla täytetyllä lauseella hän jakaa ihmiset tavallaan hyvä 

ja huono-osaisiin. Kyseisellä polarisoinnilla Pohjola myös kyseenalaistaa yhdenver-

taiset palvelut sote-uudistuksessa. Pohjola (2017, 4) käyttää samassa aiheessa 

myös tehokasta lauseenmuotoa: ” Vai todetaanko, kuten on jo esitetty, että täydel-

listä yhdenvertaisuutta ei ole mahdollista saada”. Tällä lausemuodolla lukijalle voi 

tulla epäoikeudenmukainen käsitys sote-palveluiden saannista ja tunteisiin vetoa-

valla keinolla kirjoittaja saa viimeistään tässä vaiheessa lukijan miettimään aihetta 

tarkemmin. 

5.1.4 Asiakas- ja järjestelmälähtöisyys  

Zechner ym. arvioivat artikkelissaan, kuinka äärimmilleen tehostettu vanhusten-

huolto vaikuttaa käytännön vanhustenhuoltoon. He ovat huolissaan siitä, miten van-

husten hoidon ja hoivan tarve huomioidaan lakiehdotuksessa. Zechner ym. (2017, 

2) kirjoittavat, että ”[l]akiluonnos muuttaa vanhukset ja heidän hoivantarpeensa las-

kennallisiksi abstraktioiksi ja numeraalisiksi keskiarvoiksi.” Tällä tehokkaalla lau-

seella lukijan tunteisiin vedotaan asettamalla vanhukset altavastaajiksi sote-uudis-

tuksessa. 
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Zechner ym. artikkelissa otetaan kantaa myös vanhusneuvostoon. Tehokkaat lau-

seenmuodot näkyvät epäilevinä retorisina kysymyksinä vanhusneuvostosta ja sen 

vaikuttamismahdollisuuksista sekä vanhusneuvostoon osallistuvista. Retoristen ky-

symysten avulla artikkelissa kritisoidaan sote-uudistuksen ehdottamaa vaikuttamis-

mahdollisuuden toimimista vanhuksille. Zechner ym. esimerkiksi toteavat, että van-

husneuvostoon hakeutuisi vain virkeitä ja hyväkuntoisia vanhuksia, eikä sen takia 

huonokuntoisemmat ja -osaisimmat pääse vaikuttamaan. ”On vaikea kuvitella, että 

pitkälle edennyttä muistisairautta sairastava tai usean aivoinfarktin tai vaikean ma-

sennuksen lamauttama vanhus tulisi mukaan vanhusneuvostoon”, kirjoittavat 

Zechner ym. (2017, 3) artikkelissaan. Vanhuksia kuvaillessaan, kirjoittajat vetoavat 

lukijan tunteisiin sanavalinnoillaan ja lauseenmuotoillullaan. Samalla lukija alkaa 

miettimään, voiko sote-uudistuksessa vanhus oikeasti vaikuttaa palveluihinsa. 

Pohjola käyttää artikkelissaan tunteisiin vetoavia sanavalintoja, kuten esimerkiksi 

”taloudellinen ylivalta” ja ”yhdenvertaisuus”. Tehokkaita lauseenmuotoja hänellä on 

suurin osa retorisina kysymyksinä, liittyen yhdenvertaisuuteen ja asiakaslähtöisyy-

teen. Pohjola (2017, 4) esimerkiksi luo pohdintaa kysymyksellään: ”[l]ähteekö mark-

kinoilla toteutettu ohjaus aidosti asiakkaiden tarpeista ja eduista?”. Lukijalle jää 

epäily siitä, onko sote- uudistus todella asiakaslähtöinen. Hänen artikkelistaan myös 

löytyy kannanotto asiakaskeskeisyydestä, jossa hän toteaa ”asiakkaan tarpeineen 

lähteneen keskustelun keskiöstä” (Pohjola 2017, 3). Tämä saa lukijan epäilemään, 

onko sote-uudistus todellakin järjestelmälähtöinen asiakaslähtöisen sijaan. 

Pohjola ottaa kantaa myös valinnanvapauteen tulevassa sote-muutoksessa. Hän 

kirjoittaa, että valinnanvapauden ”[k]äsite on positiivisesti kuorrutettu tabu, johon 

kriittisesti suhtautuvat saavat leiman- - ” (Pohjola 2017, 3). Pohjola myös kirjoittaa, 

että edellisessä sote-mallissa asiakkaalla on jo ollut valinnanvapautta. Lukija jää 

Pohjolan argumentoinnin jälkeen miettimään valinnanvapauden merkitystä sosiaali- 

ja terveyspalveluissa. Vähentäisikö tuleva sote-uudistus sitä? 

Sinervo ja Tynkkynen (2017, 7) miettivät artikkelissaan: ”Onnistuuko palveluinteg-

raatio niin, ettei vastuuta asiakkaasta siirretä organisaatiolta toiselle?”. Heidän reto-

rinen kysymyksensä sijaitsee artikkelin yläreunassa isommalla fontilla, ja on näin 

helpommin luettavissa. Voisi sanoa, että kysymys saa epäilemään sote-uudistuksen 

hyvää onnistumista. Retorinen kysymys toimii samalla tunteisiin vetoavana keinona, 



 

 

26 

laittaen lukijan pohtimaan, joutuuko osa asiakkaista siirtyilemään organisaatiosta 

toiseen heittopussin tavoin. 

5.2 Sote-uudistus artikkeleiden näkökulmasta 

Soteen suhtauduttiin aineistossa melko yhtenäisesti: soten haasteita tuotin esille ja 

artikkeleissa pohdittiin, mitä sote-uudistuksesta seuraa. Osa kirjoitti epäilevään sä-

vyyn, toiset arvioivaan ja osa jopa kritisoivaan sävyyn. Koska aineisto kuitenkin on 

pieni, on vaikea teemoittaa soteen suhtautumisen pääluokkia. Siksi voisi sanoa, että 

soteen suhtauduttiin askeleittain kriittisemmin, kuvion 2 mukaan. Ensimmäisen kriit-

tisyyden asteena oli arvioiva, toisena epäilevä ja kolmantena kritisoiva. Lehdon ar-

tikkeli sijoittui arvioivaan näkökulmaan. Sinervo & Tynkkynen puolestaan asettuivat 

sotea epäileviin. Kriittisimmin soteen suhtautuivat Pohjola, Anttonen sekä Zechner 

ym. artikkeleissaan, joten heidän näkökulmakseen valikoitui sotea kritisoiva. 

5.2.1 Arvioiva näkökulma 

Lehto käyttää artikkelissaan tunteisiin vetoavia sanoja, kuten ”läpikapitalisoitumi-

nen”, ”hyvinvointivaltio” ja ”solidaarisuus”. Kyseisillä sanavalinnoilla kuulija saa po-

sitiivisen kuvan edellisestä sosiaalipalvelujen rakenteesta. Kärjistetysti voisi sanoa, 

että Lehto luo vastakkain asettelun nykyisen ja tulevan sote-palvelurakenteelle. 

Lehto myös tuo tekstissään esille monta sote-uudistuksen haastetta, kuten yksityi-

sen ja julkisen kilpailu ja sen vaikutukset työmarkkinoille, ikään kuin arvioiden, mitkä 

voivat olla sote-uudistuksen vahingot. Lopettaessaan artikkelinsa retoriseen kysy-

mykseen sote-alan solidaarisuudesta, Lehto (2018, 6) kuitenkin heittää pallon luki-

jalle ja antaa tämän itse pohtia, mitä mieltä sote-uudistuksesta on. Voisikin sanoa, 

että Lehdon puhetyyli artikkelissaan on sotea arvioiva. 

Kuvio 2. Soteen suhtautuminen. 

arvioiva epäilevä kritisoiva
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5.2.2 Epäilevä näkökulma 

Sinervo ja Tynkkynen arvioivat valinnanvapautta sote-uudistuksen formaatissa ja 

tuovat samalla sen haasteita esille. Tunteisiin vetoavana keinona Sinervo ja Tynk-

kynen käyttivät lauseissa konditionaalimuotoa puhuessaan sote-muutoksesta, mikä 

saa lukijan epäilemään aiheen vakuuttavuutta. Esimerkiksi kohdat: ”[a]siakkaille/po-

tilaille tulisi olla mahdollista siirtyä joustavasti perus- ja erikoissairaanhoidon sekä 

erilaisten palveluiden välillä - -” (2017, 1) sekä ” [t]erveysaseman vaihtaminen saat-

taisi tarkoittaa - -” (2017, 5), antavat sote-uudistuksesta epävarman kuvan. ”Jos tul-

kitsemme lakiluonnosta oikein - -” (2017, 6), kohta kertoo lukijalle siitä, että lakiluon-

nos ei ole ollut kirjoittajien mukaan välttämättä helppolukuinen ja selkeä. Tästä 

syystä myös lukija saattaa alkaa epäilemään sotea.  

5.2.3 Kritisoiva näkökulma 

Anttosen artikkeli arvioi kriittisesti ja melkein syyttävästi sotea. Hän kirjoittaa esim: 

”[s]oten myötä palvelujärjestelmät monimutkaistuvat, valinnanvapaus siirtää vas-

tuuta palvelua tarvitsevalle ja digitalisointi edellyttää uudenlaista luku- ja kommuni-

kointitaitoa myös asiakkailta.” Anttosen luettelointi tuo lukijalle esille soten vaikeim-

mat haasteet. Koska Anttonen antaa oikeastaan vain kritiikkiä artikkelissaan sote-

uudistuksesta, hänen artikkelinsa sijoittuu sotea kritisoivan alle. (Anttonen 2016.) 

Samanlainen sotea kritisoiva sävy on Pohjolan artikkelissa. Pohjola (2017, 5) vertaa 

sotea ”koko maan kattavaan yhteiskunnalliseen kokeeseen”. Kyseinen vertaus on 

lievästi negatiivinen ja saattaa saada myös lukijan miettimään sote-uudistuksesta 

samalla tavoin. Pohjola (2017, 1) myös toteaa artikkelissaan, että ”Sote-uudistus 

olisi ollut yksinään tarpeeksi iso asia”. Tämä tehokas lause voi pahimmillaan mu-

rentaa lukijan uskoa sote-uudistuksen onnistumiseen.  

Myös Zechnerin ym. artikkeli sijoittuu sotea kritisoivaan näkökulmaan. He toteavat 

esimerkiksi artikkelissaan, että ”- - lakiluonnos sivuuttaa vaivaisen vanhuuden ja 

vanhushoidon tarpeet” (2017, 1). Tämän voisikin sanoa olevan heidän tekstinsä 

teesi, jonka ympärille he ovat keränneet argumenttejaan. Yhtenä argumenttina 
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heillä toimii sote-uudistuksessa tehtävät säästöt, jotka todennäköisimmin ovat hei-

dän päätelmiensä mukaan henkilöstökuluja. Zechner ym. ovat huolissaan siitä, 

kuinka sote-uudistus ja siinä tehtävät säästöt vaikuttavat hoidon laatuun. He totea-

vat, että ”[ä]ärimmilleen tehostettu hoiva tullee näin ollen jarruttamaan hyvän hoivan 

edellytyksiä sekä iäkkäiden ja kroonisesti sairaiden ihmisten mahdollisuuksia arvok-

kaaseen loppuelämään, varsinkin, jos hoiva tulee tuottaa yhä pienemmällä henki-

löstömäärällä”. (2017, 3) Tämä lause kiteyttää hyvin heidän sote-uudistukseen liit-

tyvän huolensa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Aineiston kuuden artikkelin pohjalta sote-uudistuksesta saa kriittisen katsauksen so-

teen. Aineiston kautta huomaa, kuinka sote-uudistus tuo haasteita mukanaan. Uu-

distuksessa vastuuta siirtyy yksilölle enemmän, säästöjä joudutaan tekemään ja 

siksi palveluiden tasavertaisuus ja laatu saattavat kärsiä. Sote-uudistus myös vai-

kuttaa sosiaali- ja terveysalan työmarkkinoihin, mikä saattaa esimerkiksi aiheuttaa 

kilpailua yksityisen ja julkisen välille. Kuten olettaa voi, sote tuo mukanaan haasteita, 

aivan kuten mikä tahansa muutos.  

Pelkästään aineistosta näkee, että sote-uudistuksesta ollaan monta mieltä. Toiset 

suhtautuvat siihen varovaisen arvioivasti, toiset taas epäilevästi tai kritisoiden. Ku-

kaan ei kuitenkaan aineistossa kieltänyt sote-uudistuksen tarvetta. Koska ikäihmis-

ten määrä kasvaa (Tilastokeskus, 2017), muutoksia ja säästöjä on tehtävä. Sote-

palvelut maksavat ja valtio velkaantuu. Mielenkiintoinen kysymys onkin, miksi sotea 

kohtaan ollaan niin kriittisiä, vaikka tiedetään, että jotain on tehtävä. Syitä sotekri-

tiikkiin voi olla monia. On mahdollista, että soten haasteita on liikaa ja sen toteutu-

minen voi vaikuttaa epärealistiselta. Kritisointiin syynä voi myös toisaalta olla syynä 

tiedon vähyys. Hiilamo (2015, 68) toteaa teoksessaan, että sotea on leimannut epä-

varmuus, eikä sen toteutuminen ole aina edes ollut varmaa. Soten epävarma histo-

ria voi olla yksi syy aineiston kriittiseen suhtautumiseen, mutta vaikutteita on var-

masti monia. Voi myös olla mahdollista, että kaikkea uutta ja tuntemattomampaa 

kritisoidaan vain pelkästään uutuuden takia.  

Eräänä syynä sote- uudistukselle pidetään palveluiden yhdenvertaisuuttamista. Yh-

denvertaisia palveluja pyritään takaamaan kaikille mm. digi- ja etäpalveluiden 

avulla. Sote-uudistuksen edetessä kuitenkin vanhushuollosta nousee huoli, kuinka 

vanhustenhuollolle käy uudistuksessa. Unohdetaanko ottaa huomioon vaivaiset 

vanhukset (Zechner ym. 2017, 1) ja rakennetaan sote-uudistus keskivertokansalai-

sen mukaan (Anttonen 2016, 6)? Teknologia on ehkä osa tämän hetkisen ikäpolven 

arkea, mutta ei tiedetä, kuinka sulavasti se sulautuu vanhuspalveluihin. Kaikilla van-

huksilla ei ole esimerkiksi tietotaitoa käyttää digi-palveluja, joten ohjeistus ja opastus 

tulevista muutoksista olisi tärkeää. Myös työntekijöitä tulisi informoida uudistuksista 
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hyvin, jotta he osaavat ohjata ja opastaa asiakkaita ajantasaisen ohjeistuksen mu-

kaan. 

Huoli palveluiden laadun alenemisesta tuli myös haasteina esille aineistosta. Antto-

nen (2016 ,4), Pohjola (2017, 4) sekä Tynkkynen ja Sinervo (2017, 6) pohtivat jo-

kainen palveluiden yhdenvertaisuutta. He miettivät, onko sote-uudistuksessa mah-

dollista taata tasavertaiset palvelut. Myös Zechner ym. käsittelevät vanhuspuolen 

”tehostamispotentiaalia” ja kuinka se vaikuttaa hoidon laatuun. (2017,2 - 4) Vaikka 

sote-uudistus tuo mukanaan muutoksia ja mahdollista kilpavarustelua yksityisen ja 

julkisen välille (Anttonen, 2018, 5), ei tämä saisi vaikuttaa hoidon laatuun ja tasa-

vertaisuuteen.  

Sote-uudistuksessa yksilöllä tuleekin lisää vastuuta palveluiden laadun ja tasaver-

taisuuden seuraamisessa. Kuitenkaan kaikki ei ole yksilön harteilla, vaan hoidon 

laatua ja tasavertaisuutta vaatii myös laki. Kuten sosiaalihuoltolaissa todetaan, jo-

kaiselle pitäisi ” turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laa-

dukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet” (L 

1301/2014, 1§).  
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7 POHDINTA 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus ja haasteet 

Asiantuntija-artikkelit tuovat tutkimukseen luotettavuutta. Lisäksi jokainen artikkeli 

on verkossa vapaasti saatavilla, joten kuka tahansa voi lukea ne verratakseen omaa 

tulkintaansa tähän opinnäytetyöhön. Haasteena tutkimuksessa olikin osittain argu-

menttien tulkinta ja kontekstuaalisuus. Jokainen tulkitsee tekstin sävyä ja sanava-

lintoja eri tavoin. Tässä opinnäytetyössä argumenttien tutkimisella ei tarkoituksena 

ollut loukata ketään vaan pohtia tekstien mahdollisia tulkintoja. Aiheena sote-uudis-

tus on joskus jopa arka, sillä se koskettaa niin monia. Haasteena voisikin sanoa 

olevan asioiden esittäminen ilman, että kenenkään tunteita loukkaa. 

Aineiston rajauksen yhteydessä olisi voinut toimia paljon toisin. Koska aineiston 

koko on pieni, tulokset eivät ole yleistettävissä. Aineistosta jäi kaipaamaan myös 

positiivista näkökulmaa sote-uudistukseen. Aineiston valikoinnissa olisi esimerkiksi 

voinut rajata artikkelit esimerkiksi vuodelle 2018, mutta vanhusnäkökulma ja aineis-

ton saatavuus esti aineiston karsintaa. Vanhusnäkökulmasta vapaasti saatavilla 

olevia sote-artikkeleita oli niukasti. Aineistona olisi voinut olla parempi esimerkiksi 

yhden lehden kaikki sote-artikkelit tietyltä ajanjaksolta, mutta se olisi vaatinut mah-

dollisesti yhteistyötahon. Tietenkin kirjaston tietokantojen lehdet olisivat voineet ol-

leet käytössä, mutta tuolloin parhaimmin olisivat toiminineet e-lehdet. Aineiston va-

likoinnin tärkeys korostuu todella paljon tässä opinnäytetyössä, sillä tulokset olisivat 

olleet varmasti erilaiset, jos aineistona olisi toiminut esimerkiksi Helsingin Sanomien 

sote-artikkelit. 

Myös sanojen aiheen ajankohtaisuus on tutkimuksessa ollut osittain haasteena, sillä 

sote-uudistuksen määritelmä on muuttunut maakunta- ja sote-uudistuksen kehitty-

essä. Esimerkiksi ensimmäisen ja toisen sote-ehdotuksen välillä on eroavaisuuksia, 

joten aineistoa rajasi se, että artikkelin tiedon piti olla ajankohtaista liittyen sote-uu-

distukseen.  
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7.2 Tutkimuksen jatkokäyttö ja tulevat tutkimustyön aiheet 

Koska tämä opinnäytetyö käsittelee vain pienen aineiston suhtautumista sote-uu-

distukseen, olisikin mielenkiintoista, jos aineisto olisi suurempi. Määrällinen tutkimus 

siitä, kuinka kansalaiset suhtautuvat sote-uudistukseen, voisi antaa paljon uutta tie-

toa. Kohdehenkilöinä voisi kyselyssä olla kansalaisten sijaan myös sote-alan työn-

tekijät tai asiantuntijat tai vaikkapa sote-alan esimiehet.  

Tulevana opinnäytetyön aiheena voisi myös olla toiminnallinen opinnäytetyö sote-

uudistuksen tiedottamisesta ja ohjeistuksesta. Kyseiseen opinnäytetyöhön tarvitsisi 

todennäköisesti luotettavan yhteistyötahon, kuten vaikkapa kaupungin tai sote-asi-

antuntijan. Tiedottamisen ja ohjeistuksen kohdejoukkona voisi olla esimerkiksi työn-

tekijät, esimiehet tai vaikkapa jonkin tietyn palvelutuottajan asiakkaat.  

Hyvänä tutkimusaiheena sotesta olisi myös valinnanvapauspilottien toteutumisen 

seuraaminen. Jos valinnanvapauspilottiin osallistuville tehtäisiin kyselylomake, voisi 

tutkimuksen toteuttaa esimerkiksi laadullisen ja määrällisen sekoituksena, jolloin 

saisi tietoon enemmän. Kyselylomakkeessa voitaisiin esimerkiksi selvittää, kuinka 

tyytyväisiä asiakkaat olivat palveluun ja miten heidän mielestään olisi voitu tehdä 

toisin. 
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