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Sote- ja 
maakuntauudistus 

Keskeiset muutokset 
lainsäädäntöön sote- ja 
maakuntauudistuksesta sekä 
asiakkaan valinnanvapaudesta 

15.3.2017 
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Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset  

sosiaali- ja terveyspalvelut järkevillä  

kustannuksilla 

• Maakunta vahva järjestäjä 

• Sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaisuus 

• Palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus 

• Asiakkaan monipuolisempi valinnanvapaus 

• Digitalisaation hyödyt 

• Kustannusten hillintä 

• Ihmisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat 

Sote-uudistuksen tavoitteet 
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• Ihmisen omavastuu 

• Kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä 

• Kunnat ja maakunnat saavat rahoitusta  

• Maakunnat tarjoavat asiantuntemusta kunnille 

• Järjestöt yhteistyökumppani 

 

Hyvinvoinnin edistäminen                    
kaikkien vastuulla 

15.3.2017 
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• Sairaalavetoisesta järjestelmästä perustason 
vahvistamiseen 

• Sote-keskuksen peruspalveluita täydennetään 
vaativan tason konsultaatioilla (erikoislääkärit ja 
sosiaalialan ammattilaiset) 

• Yhdistetään uudella tavalla personoitu palvelu ja 
palvelutarpeen arviointi sekä koko väestön 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

 

Kansanterveystyö ja 
rakenteellinen sosiaalityö 
uuteen arvoon 

15.3.2017 
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Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, 
maakunta-, sote-järjestämis- ja voimaanpanolaki 

• Maakunnan palvelulaitos korvattiin liikelaitossääntelyllä 

• Maakuntien tiedonhallinnan palvelukeskukselle velvollisuus 
tarjota ja ylläpitää maakunnan järjestämisvastuulla olevien 
sote- tuottajille niiden välttämättä tarvitsemia sähköisiä 
tietojärjestelmiä 

• Ensihoidon järjestämisvastuu yhdenmukaisesti kaikilla 18 
maakunnalla 

• Opiskeluterveydenhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 
jäävät kuntien tehtäväksi 

• Omaisuusjärjestelyjen toteuttaminen: oikeus sopia toimitilojen 
siirtymisestä esityksestä poikkeavalla  tavalla 
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Maakuntien palvelukseen yli 215 000 työntekijää  



- 
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Valinnanvapaus asiakkaan 
näkökulmasta 

SOTE-KESKUS, HAMMASHOITOLA, MAKSUSETELI 

MAAKUNNAN LIIKELAITOKSEN OMAT PALVELUT 

ASIAKASSETELI 

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI 

15.3.2017 
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Kustannukset valinnanvapausmallissa   
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Digitalisaation tavoitteet  Digitalisaation avulla 
palveluita voidaan 
tuottaa täysin uusilla 
tavoilla ja tehostaa 
prosesseja  

 

ICT-ratkaisujen 
lähtökohta: asiakkaiden 
tietoja voidaan käyttää 
organisaatio- ja 
aluerajoista 
riippumattomasti 

Sähköisillä palveluilla 
kannustetaan myös 
asukkaita itse 
ylläpitämään 
toimintakykyään ja 
terveyttään 

Maakuntien yhteinen 
ICT-palvelukeskus ja  
yhteiset hankinnat 
 

Maakunta huolehtii siitä, 
että asiakasta koskeva 
tieto siirtyy sujuvasti  
eri tuottajien välillä 

Hallituksen linjaus: 
vahva valtakunnallinen 
ohjaus 
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Työterveyshuolto sote- ja 
maakuntauudistuksessa   

• Maakunnille siirtyy 1.1.2019 velvollisuus järjestää 
työterveyshuollon ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut. 

 

• Lisätietoa: alueuudistus.fi/tyoterveyshuolto 

 

 

http://alueuudistus.fi/tyoterveyshuolto
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Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta 

• kuvattuna vaiheittain sote- ja 
maakuntauudistuksen 
alueellisen valmistelun 
etenemistä ja sen kansallista 
tukea vuoden 2019 alkuun 
saakka 

• jäsennettynä, mitä alueilla 
tulisi ottaa huomioon ja 
toteuttaa kussakin vaiheessa 

alueuudistus.fi/tiekartta 

ESIVALMISTELU 
1.7.2017 
SAAKKA 

VÄLIAIKAINEN 
VALMISTELU- 
TOIMIELIN 
1.7.2017- 
28.2.2018 

MAAKUNTA- 
VALTUUSTO 
1.3.-31.12.2018 

JÄRJESTÄMIS- 
VASTUU 
SIIRTYY 
MAAKUNNILLE 
1.1.2019 
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SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ●  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

Lisätietoja: alueuudistus.fi 

hthttp://www 
Uutiskirjeiden tilaus: 

alueuudistus.fi/uutiskirjeet 
 

Twitter: @STM-Uutiset 
#sote #sote2019 

 

KIITOS! 

15.3.2017 

http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2017/Sivut/2017-02-01-yhtioittamisvelvoite.aspx
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2017/Sivut/2017-02-01-yhtioittamisvelvoite.aspx
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