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Tämä kuuluisa tilaaja-tuottajamalli on tuonut esille jo nyt eräitä kysymyksiä päätöksenteon johdonmukaisuudesta. 
Nythän on niin, että on siis tilaajaorganisaatio, jonka osalta päätökset tekee asianomainen lautakunta, ja 
tuottajaorganisaatio, jonka päätökset tekee asianomainen johtokunta. Ja nyt on sitten käynyt niin, että kun lautakunta 
määrittelee palvelulle hinnan, niin johtokunta määrittelee sen, mitä sillä hinnalla asiakas saa. Käykö tässä sitten enää 

yksiin alkuperäinen ajatus ja tavoite, jonka lautakunta on omalta osaltaan mielessään määritellyt, kun toinen 
organisaatio eli johtokunta päättää palvelun järjestämisestä ja määrittelee tason. Ei näytä käyvän yksiin. 

 
Aivan viime päivinä on tullut esille perusturvan osalta selvä esimerkki eli vanhusten tehostetun palveluasumisen 

kohdalta. Asiahan on niin, että perusturvalautakunta siis päätti tammikuussa uusiin laskentaperusteisiin perustuvan 
palvelumaksun asukkaille, joka päätös lautakunnan mielestä oli oikeudenmukainen ja tasapuolinen asukkaille riippumatta 

tuloista ja varallisuudesta. Eli kaikille asukkaille oli tarkoitus taata yhdenmukaiset palvelut. 
 
Mitä sitten perusturvapalvelujen johtokunta on päättänyt palvelun tasosta, liinavaatteita myöten, siitähän 
perusturvalautakunnalla ei ole tietoa ennen kuin vasta nyt asian tultua julkisuuteen (ellei sitten ole kaivanut tietoa 
kouvola.fi-sivuilta perusturvapalvelujen johtokunnan kokousten pöytäkirjoista.) Kun on kyse yksilöön kohdistuvasta 
palvelusta, jota perusturvan osalta oikeastaan kaikki on, mielestäni tilaaja-tuottajamalli soveltuu erittäin huonosti koko 
kuvioon. On kyse yksittäisistä ihmisistä, muun muassa vanhuksista ja sairaista, joiden kohdalta tasapuolisuus ja 

oikeudenmukaisuus kärsii varmasti tämän kaksinkertaisen organisaation vuoksi. 
 
Minua ihmetyttää kaiken kaikkiaan tämä tilaaja-tuottajamalli, että mikä siinä on se jokin, kun sitä ajetaan kun käärmettä 
puuhun. Mikä etu ja vahvuus on tällä tuplaorganisaatiolla? Mielestäni sillä on tavoitteena vain ja ainoastaan 
päätöksenteon hajauttaminen ja virkamiesvallan vahvistaminen. 
 
Tämän päivän suuntaus on kaiken keskittäminen yhä suurempiin yksiköihin, muun muassa koulut ja terveyspalvelut. Siis 
että olisi tarjolla se yhden luukun periaate, ja näitä luukkuja olisi entistä vähemmän tarjolla. No, joissakin kohdin se on 

hyväkin, ettei ihmisten tarvitse juosta ympäri kaupunkia etsimässä palvelua vaikkapa sosiaali- ja terveyspalvelujen 
puitteissa. 

 
Siksi ihmetyttääkin, että tässä valmistelevassa ja päättävässä organisaatiossa näitä ”luukkuja” on tuplaten tässä suur-

Kouvolassa?! Käy erittäin huonosti koko kuvioon. 
 

Olen siis ehdottomasti sitä mieltä, että ainakin juuri perusturvan osalta vanha käytäntö on ainoa oikea, eli lautakunta 
toimii tilaajana ja päättää tuottamisesta, joten sitten se tietää myös sen, mitä on tilannut ja millä perusteilla. 
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