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Maakunta- ja sotejärjestämislaki on 
eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä 
 
Valinnanvapauslaki: hallituksen esitys 
eduskunnalle on annettu 9.5.2017 
 
Palveluntuottajalaki: hallituksen esitys 
eduskunnalle on annettu 11.5.2017 
 
Näiden lakien vahvistamisen jälkeen muuta 
lainsäädäntöä joudutaan päivittämään laajalti 
ennen 1.1.2019 
 

Lainvalmistelun tilanne 
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- 

Hyvinvoinnin edistäminen                    
kaikkien vastuulla 

 

Kansanterveystyö ja rakenteellinen 
sosiaalityö uuteen arvoon 

 

26.5.2017 





12.5.2017 



- 

Valinnanvapaus maakunnan näkökulmasta 

• Maakunta vastaa julkisesti rahoitetuista sosiaali- ja 

terveyspalveluista alueellaan.  

• Maakunta vastaa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa 

palvelut, ja että tuottajien palvelut ovat yhteen toimiva 

kokonaisuus. 

• Maakunta vastaa siitä, että valinnanvapaus toteutuu. 

• Maakunta päättää asiakassetelillä tarjottavista erityistason ja 

vaativista palveluista. Maakunta voi päättää ottaa 

henkilökohtaisen budjetin käyttöön laissa säädettyä laajemmin. 

• Maakunta päättää palveluntuottajien korvausten yksityiskohdista. 

• Maakunta ei kilpailuta valinnanvapauden piirissä olevia palveluja, 

vaan tuottajaksi pääsevät kaikki toimijat, jotka täyttävät 

vaatimukset. 
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Maakunta tuottajana 

• Maakunnan on erotettava itse tuottamansa palvelut maakunnan 

liikelaitokseen ja yhtiöihin: 

• Maakunnan liikelaitos voi tuottaa palveluja itse sekä 

kilpailuttaa ja ostaa palveluja asiakkailleen. 

• Maakunnan liikelaitos tarjoaa maakunnan päättämät 

palvelut antamalla asiakassetelin tai henkilökohtaisen 

budjetin, jolloin asiakas voi valita itse 

palveluntuottajan. 

• Maakunnan on yhtiöitettävä markkinoilla olevat palvelut 

(sote-keskukset ja hammashoitolat sekä 

asiakassetelipalvelut). 
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Sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön tuottaja 

Tuottajien on: 

• rekisteröidyttävä  

• täytettävä palveluntuottajalain vaatimukset, 
maakunnan ehdot ja tehtävä sopimukset 
maakuntien kanssa 

• ilmoitettava vaadittavat tiedot julkisessa verkossa 
ja otettava vastaan asiakkaat, jos listalla on tilaa 

• vastattava asiakkaan palvelukokonaisuudesta  

• ohjattava asiakas tarvittaessa palvelutarpeen 
arviointiin maakunnan liikelaitokseen 

 

Palvelujen tuottajat  saavat korvauksen maakunnalta. 
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Palvelujen valintaan saa apua 

12.5.2017 

• Verkkopalvelut, asiakasneuvojat  
ja palveluohjaajat opastavat ja  
tukevat sinua sopivien palvelujen  
valinnassa. 

 
• Jos et halua itse valita palvelua  

(sote-keskusta tai  
hammashoitolaa), maakunta  
ohjaa sinut helpoimmin  
saavutettaan palveluun. 
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Kustannukset valinnanvapausmallissa 
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• Maakuntien palvelukseen yli 215 000 työntekijää  
• Maakuntien henkilöstöä koskeva sääntely 

kunnallisen palvelussuhdelainsäädännön 
soveltamisalaa laajentamalla. 

• Maakunnat siirtyvät Kevan jäsenyhteisöksi. 
• Maakuntien työnantajaedunvalvonnan 

järjestäminen: 
•KT Kuntatyönantajat toimii jatkossa myös maakuntien 
työnantajaedustajana (Kunta- ja maakuntatyönantajat KT) 
•Maakunnilla on niiden henkilöstömäärää ja taloudellista painoarvoa 
vastaava asema uudessa työnantajajärjestössä 

Henkilöstöjärjestelyt  



Lisätietoa halutaan 

14 1.6.2017 

Esimerkiksi: 

• Kuinka takaamme työntekijöiden riittävän toimeentulon, osaamisen ja jaksamisen 

myös tulevaisuudessa? 

• Miten sosiaalitoimen palvelut tullaan järjestämään? 

• Miten on jatkossa tarkoitus organisoida lukuisten palveluntuottajien valvonta? 

• Miten onnistuu potilaan informointi liittyen häntä koskeviin vaihtoehtoihin ja 

kuinka varmistetaan, että potilas saa tiedon kaikista niistä palveluntuottajista, 

jotka voivat tuottaa hänen tarvitsemansa palvelun? 

 



- 

 

http://alueuudistus.fi/tyoterveyshuolto 
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SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ●  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

Lisätietoja: alueuudistus.fi 

 
Uutiskirjeiden tilaus: 

alueuudistus.fi/uutiskirjeet 
 

Twitter: @STM-Uutiset 
#sote #sote2019 

 

KIITOS! 

26.5.2017 


