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• maakunta järjestäjänä, näkyykö arjessa mitenkään?  
• valinnanvapaus

• sote-keskuksen valinta (pienituloiset, eläkeläiset, työttömät, lapset, nuoret)
• hammashoitolan valinta (pienituloiset, eläkeläiset, työttömät, myös uudet työssäkäyvät 

asiakkaat)
• asiakasseteli (iäkkäät, vammaiset, perheet, kertaluontoiseen operaatioon menijät)
• henkilökohtainen budjetti (iäkkäät, vammaiset, paljon palveluja tarvitsevat )

• sairaaloiden uusi työnjako ja keskittäminen (maaseudulla ja haja-asutusalueilla asuvat, 
synnyttäjät)

• kotihoidon muutokset (iäkkäät)
• omaishoidon muutokset (iäkkäiden ja lasten omaishoitajat)
• perhekeskusmalli  (kaikki lapsiperheet)
• lastensuojelun uudistukset (yksihuoltajat, pienituloiset, perheet joissa mtp-ongelmia)
• opiskeluterveydenhuollon muutokset (kk-opiskelijat, amk-opiskelijat, 2.asteen opiskelijat)
• monia palveluja tarvitsevan palveluintegraatio montuottajamallissa (iäkkäät, vammaiset, 

monisairaat, moniongelmaiset)
• uudet kuntoutuspolut, integraatio kasvupalveluihin (osatyökykyiset, eri syistä kuntoutusta 

tarvitsevat)
• työterveyshuolto (työssäkäyvät)
• mitä lähipalvelut ovat jatkossa; digipalvelujen roolin kasvu ja muut uudet tavat tuottaa 

palveluja esim. liikkuvasti  (kaikki)
• asiakasneuvonnan roolin kasvu  (ne jotka eivät osaa/pysty käyttämään nettiä)

Sote-uudistus kansalaisen näkökulmasta 
- mikä muuttuu arjessa?
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• STM viestii valtakunnallisesti 
uuden sote-mallin ja 
valinnanvapauden periaatteista.

• Maakuntien toimijat viestivät 
sote-palveluista kaikille alueen 
asukkaille, henkilöstölle ja 
tuottajille.

• Kela - valinnanvapaus

• THL - sote-tietopohja

Toimijoiden 
viestintäroolit
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Miksi uudistus 
tehdään; koko 
yhteiskunnan etu, 
ei olla vain joidenkin 
asialla. Luottamuksen 
palautus.



Valtakunnallisen viestinnän tavoitteet

• Miksi uudistus tehdään, luottamuksen palautus, huolen ja 
epätietoisuuden vähentäminen

• Kertoa mistä uudistuksessa on kysymys, miten vaikuttaa ihmisten 
arkeen ja palveluihin yleisellä tasolla

• Kaikki ei muutu yhdessä yössä, uudistus etenee vaiheittain

• Mikä ei muutu

• Valinnanvapauden periaatteet

• Palvelujen yhteensovitus monituottajamallissa

• Digitalisaation hyödyt asiakkaiden kannalta

• Miten työn tekemisen tapa muuttuu sote-henkilöstön kannalta

• Viestinnällä on eri tavoitteet, kohderyhmät ja sisällöt eri vaiheissa
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• Sote-keskus ei voi valikoida 
asiakkaita, asiakas valitsee 
tuottajan. Tuottajan pitää olla 
maakunnan hyväksymä. 

• Asiakas voi saada julkisella 
rahalla sote-palveluja, kun sote-
ammattilainen on ensin todennut 
palvelutarpeen. 

• Asiakas ei voi valita palveluja, 
paitsi henkilökohtaisella budjetilla 
voi vaikuttaa sisältöön.

Odotukset vs. 
todellisuus
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Lähestymistapa ja perusviestit
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Oma maakunta Kaikille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut 

”Saat tarvitsemasi tuen ja palvelut oikeaan aikaan.”

Lapsiperheiden 
sote

Ikäihmisten 
sote

Paljon palveluja 
käyttävien

sote

Ammatti-
laisten sote

Työikäisten 
sote

Älä epäröi ottaa varhain 
yhteyttä. Palveluihin on 
matala kynnys. Löydät 
netistä vaivatta kaikki 
alueen palvelut ja 
vertaistuen. Voit valita 
perheen tarpeisiin 
sopivia palveluja 
yhdessä sovitusti.

Pärjäät iäkkäänä 
kotona pidempään 
ja paremmassa 
kunnossa, kun saat 
sinulle sopivia 
palveluja kotiisi. 
Myös järjestöt ovat 
tukenasi tuomassa 
sisältöä elämään.

Sote-ammattilaiset
arvioivat 
elämäntilanteesi 
kanssasi. Saat 
asiakassuunnitelman, 
johon kirjataan kaikki 
tarvitsemasi palvelut 
ja tuki. Saat apua 
valintojen tekemiseen.

Voit asioida 
työterveyshuollossa 
tai sote-keskuksessa
kuten nykyisinkin.
Saat tarvittaessa 
kuntoutusta, jotta 
työllistyminen ja 
työssä jatkaminen 
helpottuu.

Sujuvat prosessit 
ja toimintatavat 
jättävät enemmän 
aikaa asiakkaiden 
kohtaamiselle.
Jatkossa työtä 
tehdään enemmän 
verkostoissa, 
verkossa ja 
liikkuvasti.

Läpileikkaavat teemat: monialaisuus, digitalisaatio, valinnanvapaus, asiakaskeskeisyys,  
integraatio, osallisuus, verkostomaisuus

Kerrotaan esimerkkien avulla miten palvelut maakunnissa uudistuvat 
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Kaikki kanavat käyttöön

• Tavoitettava jokainen kotitalous Suomessa

• Sote-henkilöstö on viestintäkanavana erittäin tärkeä

• Maakunnat hyödyntävät omassa viestinnässään valtakunnallisia 
aineistoja, kustomoidaan paikallisesti

• Maakuntien  ja kuntien verkkosivut, omamaakunta.fi, suomi.fi jne

• valtakunnalliset: TV, radio, youtube, facebook, twitter

• maakuntalehdet, paikallislehdet, alueradiot

• kuntien asukaslehdet, järjestölehdet , ammattilehdet ja -portaalit

• jakomateriaalit ja videot sote-toimipisteissä
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Viestinnän vaiheistus
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Johdon viestintä henkilöstölle

• Maakunnat/kunnat vastaavat viestinnästä henkilöstölle 

• Kuka johtaa ja tekee maakuntatason henkilöstöviestintää ennen 
vuotta 2020?  Miten tavoitetaan kaikki organisaatiot?

• Ylimmän johdon avattava uudistuksen iso kuva sote-
organisaatioiden keskijohdolle

• Keskijohdon ja ylimmän johdon liiketoimintaosaaminen; 
järjestäjä-tuottaja-malli, monituottajuus, valinnanvapaus, rahoitus

• Johto ja esimiehet viestivät henkilöstölle yhdessä sovitusti

• Henkilöstön tunnettava jatkossa oman toiminnan lisäksi koko 
palveluketju ja muut tuottajat, valinnanvapauden välineet

• Henkilöstö keskeinen asiakasviestinnän kanava
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Järjestäjän vs. tuottajan 
viestintä ja markkinointi
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Markkinointiä säätelevä lainsäädäntö

• Palveluntuottaja vastaa siitä, että toiminnan ja palvelun markkinoinnissa 
noudatetaan 

• kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun säännöksiä

• henkilötietolain (523/1999) 19 §:n säännöstä suoramarkkinoinnista,

• tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) säännöksiä sähköisestä suoramarkkinoinnista 
(200, 203 ja 204 §:t) 

• lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, hallintolakia sekä maakuntalakia. 

• EU:n saavutettavuusdirektiiviä verkkoviestinnässä.

• Markkinoinnin kautta asiakkaalle ei saa luoda tarpeetonta epävarmuutta tai 
tarpeetonta sote-palvelujen kysyntää. Markkinoinnissa ei saa painostaa tai 
houkutella sopimattomin keinoin asiakasta valitsemaan palveluntuottajaa.

• Tuottajilla oikeus tarjota lisäpalveluja asiakkaille näiden omalla kustannuksella.

• Maakunta seuraa tuottajien viestintää ja markkinointia ja ehtojen 
noudattamista.
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Järjestäjän ehdot tuottajien viestinnälle ja 
markkinoille

• Hallintopäätöksessä tuottajille ehdot 
viestinnästä ja markkinoinnista
• asiakaspalvelua ja asiakkaan oikeuksia koskevat tiedot on oltava 

kirjallisesti asiakkaiden saatavilla palveluntuottajan 
toimipaikoissa suomeksi ja ruotsiksi ja saamelaisten 
kotiseutualueella saamen kielillä.

• Palveluntuottajan on huolehdittava myös muilla kielillä asioivien 
asiakkaiden, vammaisten henkilöiden sekä eri asiakasryhmien 
osalta viestinnän tehokkaasta toteuttamisesta maakunnan 
päättämän palvelukuvauksen mukaisesti (liite 1).

• Markkinointia koskevien ehtojen tarkoituksena on taata 
asiakkaille hyvät tiedot valinnanvapauden piiriin kuuluvista 
palveluista sekä ylläpitää hyvää ja luottamusta luovaa henkeä 
palveluntarjoajien markkinoinnissa. 

• Suuntaviivat auttavat varmistamaan, että asiakkailla on 
mahdollisuus valinnanvapauden yhdenvertaiseen toteuttamiseen 
selkeän, informatiivisen ja tosiasioihin perustuvan markkinoinnin 
pohjalta.

• Asiakkaan neuvonnan ja ohjauksen on oltava puolueetonta ja 
tuettava asiakasta käyttämään tarkoituksenmukaisesti myös 
sosiaali- ja terveyskeskuksen ulkopuolisia palveluja. Asiakkaan 
ohjauksen ja neuvonnan on tuettava asiakkaan itsehoitoa ja 
osallisuutta. 

• Kielellisten oikeuksien turvaaminen

Malliasiakirjoja 
maakunnille:
• Hallintopäätöksen 

ehdot -malli asiakirjapohja 
sisältää mallin maakunnan 
asettamista ehdoista kaikille 
palveluntuottajille

• Palvelukuvaus (liite 1)
tarkempaa palvelujen 
sisällöllistä ja toiminnallista 
kuvausta sekä näistä esiin 
nousevia vaatimuksia

• Sopimusmalli
maakunnan ja yksittäisen 
palveluntuottajan sopimus, 
joka on alisteinen 
hallintopäätöksen ehdoille
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http://alueuudistus.fi/documents/1477425/5440267/Hallintop%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksen+ehdot+-malli/51fef030-14fe-4fd8-8d46-72b1b512dcd3/Hallintop%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksen+ehdot+-malli.pdf
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http://alueuudistus.fi/documents/1477425/5440267/Sopimusluonnos/4a57acd3-5d03-4956-8a0b-b0baaecdc1fb/Sopimusluonnos.pdf


Palvelukuvaus sote-keskusten toiminnasta

Viestintä ja markkinointi
• Palveluntuottajan tiedottamisen 

ja markkinoinnin on oltava 
asiallista, luotettavaa ja hyvän 
tavan mukaista. 

• Ylisanoja tai vertailumuotoja ei 
saa käyttää. 

• Tiedottamisella tai markkinoinnilla 
ei saa luoda tarpeetonta sosiaali-
tai terveydenhuoltopalvelujen 
kysyntää.

• Hinnoista ilmoittamisen pitää 
tapahtua vertailukelpoisella 
tavalla siten, että asiakas tai 
asukas voi vaivatta ja selkeästi 
päätellä julkisrahoitteisen 
palvelun sisällön ja mahdollisesti 
itse maksettavan osuuden.

Saavutettavuus

• Maakunnan palvelustrategia ja palvelulupaus sisältää 
saavutettavuuden periaatteet.

• Sote-keskuksen palvelujen on oltava vastuuväestölle 
fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti että kognitiivisesti 
saavutettavia ja esteettömiä. 

• Saavutettavuuden edistämiseksi voidaan hyödyntää liikkuvia 
palveluja, digitaalisia ratkaisuja, kommunikaatio-apuvälineitä 
ja tulkkipalveluja.

• Palveluntuottajan on tarjottava yhdenvertaisesti palveluja 
myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia 
palveluja.

• Palveluntuottaja varmistaa palvelujen kohdentumisen 
erityisesti ryhmille, joilla on muita suurempi riski jäädä 
palvelujen ulkopuolelle. Tuottajan on vähennettävä 
eriarvoisuutta kohdistamalla palvelut tarvittaessa 
tehostetusti haavoittuvassa asemassa oleville, kuten 
vammaisille, vanhuksille, maahanmuuttajille, haavoittuvassa 
asemassa oleville lapsille ja nuorille, etnisille ryhmille ja 
kielivähemmistöille.
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Järjestäjä ja tuottajat
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TUOTTAJA JÄRJESTÄJÄ

Maakuntakonserni

SOTE-
LIIKELAITOS

valinnanvapaus-
palvelut

sote-
palvelut

sote-
keskukset
hammas-
hoitolat

MAAKUNNAN 
YHTIÖT

YRITYS

YRITYS
JÄRJESTÖ

YRITYS

MUUT
LIIKE-

LAITOKSET
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Järjestäjän ja tuottajan viestintä ja markkinointi
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TUOTTAJA JÄRJESTÄJÄ

Maakuntakonserni

SOTE-
LIIKELAITOS

valinnanvapaus-
palvelut

sote-
palvelut

sote-
keskukset
hammas-
hoitolat

MAAKUNNAN 
YHTIÖT

YRITYS

YRITYS
JÄRJESTÖ

YRITYS

- Järjestäjä viestii tasapuolisesti
kaikista järjestämisvastuulleen 
kuuluvista palveluista 
asukkaille

- informatiivista, neutraalia, ei 
markkinointiviestintää

- viestii tasapuolisesti kaikille
tuottajille ohjausroolissaan

-Konserniviestintä:
brändi, identiteetti
strategia, päätöksen-
teko, maakunta-
markkinointi, 
omistajaohjaus
-Voi hoitaa liike-
laitosten viestinnän 
ja markkinoinnin

-Liikelaitoksissa
voi myös olla oma 
viestintä ja 
markkinointi

-Liikelaitos ei voi 
hoitaa vv-tuottajien
viestintää ja 
markkinointia 
muutoin kuin 
myymällä 
viestintäpalveluja
markkinaehtoisella 
hinnoittelulla

MUUT
LIIKE-

LAITOKSET

-Pitää olla omat erilliset verkkosivut, ellei maakunta tarjoa yhteistä 
verkkoalustaa kaikkien tuottajien käyttöön tasapuolisesti 
markkinaehtoisella hinnoittelulla
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