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Vastuu yhdelle toimijalle 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus 
yksinkertaisemmaksi  

Rahoitusuudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset rahoitustavat mahdollisimman 
selkeäksi ja kustannustehokkaaksi järjestelmäksi. Myös verojärjestelmää kehitetään. 
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Sairaaloiden työnjako ajan 
tasalle 
• Tiettyjä erikoisaloja keskitetään 

tutkitun tiedon perusteella. 
• Nykyinen sairaalaverkko perustuu            

30-40 vuoden takaiseen 
palvelumitoitukseen. Hoitokäytännöt 
ovat kehittyneet ja sairaalassaoloajat 
lyhentyneet. 

• Riittävät potilasmäärät takaavat 
ammatillisen osaamisen ja hoidon 
laadun. 
 



- 

Asiakasmaksulaki uudistetaan 
• Asiakasmaksujen suuruus määritellään laissa.  Lakiuudistus on 

valmisteilla. 
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuperusteita yhdenmukaistetaan.  
• Jatkossakin säädetään maksujen enimmäismäärästä. Kenenkään 

maksutaakka ei muodostu kohtuuttomaksi. 
• Lain puitteissa maakunnat voivat päättää maksujen suuruudesta ja 

maksut voivat vaihdella maakunnittain. 
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Valinnanvapaus 
on väline, jolla 

edistetään 
hoitoon pääsyä. 
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Valinnanvapauden jatkovalmistelu 
• Uusi valinnanvapausmalli valmistellaan syksyllä 2017 ja viimeistellään 

talvella 2018. Eduskunnalle keväällä 2018. 
• Työkaluina edelleen sote-keskus, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. 

 
• Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella: 

• yhtiöittämisvelvollisuus poistetaan, maakunnan ei tarvitse yhtiöittää omaa 
palveluntuotantoaan 

• valinnanvapausjärjestelmän voimaantuloa myöhäistetään, vaiheittainen 
voimaantulo vuodesta 2020 alkaen 

• tarkennetaan ja tarvittaessa poistetaan julkisen hallintotehtävän antaminen 
muulle toimijalle kuin viranomaiselle 

• palveluntuottajien tehtävärajaus katsottava tarkasti erityisesti 
sosiaalihuollon palveluissa 

• tarkennetaan pilotointia koskevia säännöksiä  
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Vaikka valinnanvapaus ja sote-uudistus 
muuttavat Suomessa hallintoa ja lakia, 
asiakkaiden näkökulmasta monet asiat ja 
palvelut säilyvät ennallaan. 
 
• Jos ei tiedä mihin ottaa yhteyttä,              

aina voi soittaa sosiaali- ja 
terveyskeskukseen. 

• Kiireellistä hoitoa saa päivystyksistä 
kuten nykyisinkin.  

• Työterveyshuoltoa ja yksityisiä sosiaali- 
ja terveyspalveluja on myös jatkossa. 

• Maakunta turvaa sote-palvelut 
syrjäseuduillakin. 

 
 

Valinnanvapaus ei 
muuta kaikkea 
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Digitalisaatio 
on avain 

integraatioon 
ja säästöihin. 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Toiminnallinen uudistus, jota digitalisaatiolla tavoitellaan
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Henkilöstö 
tiiviisti 

mukaan 
muutokseen. 

Kirsi Varhila 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Henkilöstön osallistuminen muutoksen suunnitteluun ja tekemiseen on tärkeää. Näin varmistetaan tarkoituksenmukaiset ja arjessa toimivat ratkaisut. Henkilöstön tiedonsaannista on huolehdittava koko muutoksen ajan. Yhteistoiminta toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
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Muutos tehdään maakunnissa - yhdessä 

15 

• Maakunta- ja sote-uudistus ja kärkihankkeet yhdessä muuttavat ja 
muotoilevat palvelut maakunnan tarpeita vastaavaksi. 
 

• Tiivis yhteistyö maakunnan muutosjohdon ja muutosagenttien välillä 
valmistelu- ja toteutusvaiheessa on välttämätöntä. 
 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden, sisältöjen ja toimintatapojen 
onnistunut uudistus vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja ja lisää 
yhdenvertaisuutta. 
 

• Toimivat palvelut hillitsevät kustannusten kasvua pitkällä aikavälillä. 
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Työnantajan on 
huolehdittava 
henkilöstön 

hyvinvoinnista. 
Sujuva 

tiedonkulku on 
avaintekijä. 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Sote- ja maakuntauudistus muuttaa organisaatiorakenteita ja vaikuttaa sekä palvelutuotannon järjestämiseen että työn tekemiseen. Työnantaja on viime kädessä aina vastuussa työn ja työolosuhteiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Tärkeää on varmistaa lakisääteisten vastuiden ja velvollisuuksien hoitaminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työterveyshuollon sekä muiden asiantuntijoiden tukea ja osaamista kannattaa hyödyntää.Organisaatiomuutokset ja niihin liittyvä epävarmuus voivat aiheuttaa kuormitusta. Muutostilanteessa korostuu henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen. Kuormitustekijöiden hallinta lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta. Muutoksessa on hyvä kiinnittää huomiota myös palvelutuotannon järjestämisen velvoitteista huolehtimiseen. Tilaajan on oltava tietoinen selvitysvelvollisuudesta ja vastuista ulkopuolista työvoimaa käytettäessä.Muutostilanteessa työnantajan kannattaa panostaa myös siihen, että työntekijä saa selkeät tiedot työsuhteen ehdoista sekä hyvän perehdytyksen ja opastuksen työtehtäviin. Työpaikan yhteistoiminnan menettelyt (mm. työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu) tukevat muutoksen läpivientiä.
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alueuudistus.fi 

@AnnikaSaarikko @STM_uutiset @VMuutiset 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kiitossivulla on valmiina verkko-osoite alueuudistus.fi + tilaa omille yhteystiedoille. Taustalle voi lisätä taustakuvan tai vaihtaa taustan väriä Hiiren oikea näppäin -> Muotoile tausta -kohdassa
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