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Sote- ja 
maakuntauudistus 

- Keskeiset muutokset 
lainsäädäntöön sote- ja 
maakuntauudistuksesta 

- asiakkaan valinnanvapaus 

 

Kirsi Varhila, STM 
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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 

1.3.2017 
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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 

1.3.2017 



- 1.3.2017 
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• Maakunnan palvelulaitos 
• korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä 

• Maakuntien palvelukeskukset 
• poistettiin yhteishankintojen palvelukeskus 

• in house -yksikön ulosmyyntiraja 20 % 

• tiedonhallinnan palvelukeskukselle velvollisuus tarjota palveluja  
yksityisille 

• Arviointimenettelyn edellytyksiä lievennettiin 
• Harkinnanvarainen  avustus ei johda arviointimenettelyyn  ennen vuotta 

2024 

Keskeiset muutokset lausuntokierroksen 

jälkeen, maakuntalaki 
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• Ensihoidon järjestämisvastuu 

• vastuu yhdenmukaisesti kaikilla 18 
maakunnalla 

• Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
psykologi- ja 
kuraattoripalvelut jäävät kuntien tehtäväksi 

• Sote-järjestämislaista pois 
valinnanvapaussäännökset 

Keskeiset muutokset, sote-järjestämislaki 
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• Maakuntajako 

• Kuhmoinen Keski-Suomesta Pirkanmaahan 

• Omaisuusjärjestelyjen toteuttaminen 
• oikeus sopia toimitilojen siirtymisestä esityksestä 

poikkeavalla  tavalla 

• Kunnallisverotuksen verokatto 

• koskee vain vuotta 2019 

Keskeiset muutokset, voimaanpanolaki 



- 1.3.2017 
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Maakuntien palvelukseen yli 215 000 työntekijää  
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Maakuntien yhteiset 
palvelukeskukset 
(Toimitila,  talous- ja 

henkilöstöhallinto, ICT) 

Maakunnan sote-yhtiöt 
Valinnanvapaus, yhtiöittämisvelvollisuus ja 

markkinoilla toimiminen. Ei julkisen vallan käyttöä 
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Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenne 

Lähete 

Valinnanvapauden raja 

Maakunnan 
liikelaitos 

- tuottamisvastuu 
ja julkisen vallan 

käyttö 
yksilöasioissa 

- ei markkinoilla 

Palvelujen 
käyttö 

Ostopalvelut 
- Yksityisen ja 

kolmannen sektorin 
tuotanto 

Hankinta 

Maakunnan omat 
tukipalveluyhtiöt 

Lähete 

Järjestämisvastuuseen 
kuuluva päätösvalta, 
seuranta ja valvonta sekä 
sopimusohjaus 

Asiakasseteli & 
henk.koht. budjetti 

Maakunta 
- Järjestämisvastuu 
- Julkisen vallan käyttö 
- Suojaverkko 
 

Asiakkaat 

Palvelujen käyttö 
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Maakunnalla on kokonaisvastuu palveluista. Sote-keskuksella ja suunhoidon yksiköillä on 
vastaava vastuu suoran valinnan palvelujen toteutumisesta. 

1. Sote-keskuksen ja 
suunhoidon yksikön 

valinta 

2. Sote-keskuksen tai 
suunhoidon yksikön 

myöntämä maksuseteli 

3. Maakunnan 
liikelaitoksen valinta 

4. Maakunnan 
liikelaitoksen myöntämä 

asiakasseteli tai 
henkilökohtainen budjetti 

Vaiheittaiset valinnat  eri elämätilanteissa 

Asiakas voi valita maakunnan 
liikelaitoksen ja sen toimipisteen 

kaikkialta Suomessa. 

Asiakas voi valita asiakassetelillä 
tai henkilökohtaisella budjetilla 
hankittavat palvelut kaikkialta 
Suomessa. 

Asiakas voi valita maakunnan 
hyväksymän tuottajan ja sen 

toimipisteen kaikkialta Suomessa, 
raha seuraa asiakasta. 

Palveluntuottaja vastaa asiakkaan 
maksusetelillä hankkimista muista 

palveluista ja niiden kustannuksista. 

Asiakas valitsee ja 
sitoutuu vuodeksi 
 

Hoito- ja palvelutarpeen 
arviointi 

21.12.2016 
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 

21.12.2016 
13 
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Valinnanvapaus asiakkaan 
näkökulmasta 

SOTE-KESKUS, HAMMASHOITOLA, MAKSUSETELI 
-Lääkäri ja hoitaja, sosiaalipalvelujen neuvonta, myös 
erikoislääkärin vastaanottoja, tilapäisiä ja lyhytaikaisia  
sosiaalipalveluja 
-Hammaslääkärin ja suuhygienistin peruspalvelut 
-Vastuu asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta 
-Asiakas voi saada halutessaan maksusetelin yksittäisten  
toimenpiteiden hankkimiseen muilta tuottajilta 
 

MAAKUNNAN LIIKELAITOKSEN OMAT PALVELUT 

-Päivystys ja suurin osa erikoissairaanhoitoa ja sosiaali- 
palveluja 
-Asiakas voi kuitenkin valita julkisen palvelun toimipisteen  
koko maan alueelta  
-Erikoissairaanhoidossa julkinen hoitopaikka valitaan yhdessä  
 lähettävän lääkärin kanssa 
  

ASIAKASSETELI 

-Maakunnan liikelaitos myöntää tarvittaessa asiakassetelin 
asiakassuunnitelman toteuttamiseen. Asiakasseteli on  
myönnettävä palveluissa, joissa maakunta on ottanut sen  
käyttöön 
-Maakunta voisi ottaa asiakassetelin käyttöön esim. koti- 
hoidossa tai tietyissä erikoissairaanhoidon toimenpiteissä.  
Asiakas valitsee haluamansa rekisteröityneen tuottajan koko  
maan alueelta. 
 
HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI 

-Henkilökohtaisen budjetin avulla esimerkiksi vanhus- tai 

vammaispalveluiden asiakas voi vaikuttaa palvelun tai  

muun tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajan 

-Asiakas voi asiakassuunnitelman rajoissa päättää mihin ja  

kenen tuottamiin palveluihin raha käytetään, kuten  

henkilökohtaiseen avustajaan tai kuljetuspalveluihin 
1.3.2017 
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Valinnanvapaus maakunnan näkökulmasta 

Maakunta vastaa/päättää  

• julkisesti rahoitetuista sosiaali- ja terveyspalveluista alueellaan  

• asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut 

• tuottajien palvelut ovat yhteen toimiva kokonaisuus 

• asiakassetelillä tarjottavista palveluista 

• palveluntuottajien rahoituksesta lain mukaan 

 

Maakunta ei kilpailuta valinnanvapauden piirissä olevia palveluja, 

tuottajaksi pääsevät kaikki toimijat, jotka täyttävät vaatimukset 
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Maakunnan liikelaitos ja yhtiöt 

Maakunnan liikelaitos 
• vastaa maakunnan omasta palvelujen tuotannosta (ei markkinoilla) 
• voi tuottaa palveluja itse, sekä kilpailuttaa ja ostaa palveluja asiakkailleen 
• tuottaa asukkaille sote-palvelut myös silloin, jos niitä ei ole muuten 

saatavilla 
• viranhaltijat voivat tehdä viranomaispäätöksiä ja käyttää julkista valtaa 
• voi tuottaa myös muita maakunnan tehtäviin liittyviä palveluja 
• maakunnan liikelaitos voi tarjota palveluja antamalla asiakassetelin tai 

henkilökohtaisen budjetin, jolloin asiakas voi valita itse palveluntuottajan 
 

Maakunnan yhtiö 
• maakunnan on yhtiöitettävä markkinoilla olevat palvelut (mm. sote-

keskukset ja hammashoitolat sekä asiakassetelipalvelut)  
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Kustannukset valinnanvapausmallissa   

Maakuntien 
sote-

tehtävät 
18,8 mrd 

euroa 

Valtion sote-
rahoitus 17,3 mrd. 
€ 

Sote-
asiakasmaksut 1,5 
mrd. € 

Sote-keskukset 
3,3-3,4 mrd. € 

Hammashoito 
0,3 mrd. €   
 

Palvelut 
asiakassetelillä  
2,8-2,9 mrd. €  

Henkilökohtaisen 
budjetin palvelut   
1,5 mrd. € 

Maakunnan  
liikelaitoksen  
palvelut 
 
yhteensä 
15 mrd €  

Muiden maakuntien 
liikelaitokset 

Rahoitus 

Arvio vuosittaisista sosiaali- ja 
terveydenhuollon rahavirroista 

maksuseteli 

Oma tuotanto, voi 
sisältää myös 
ostopalveluja  
10,7 mrd €  
• Erikoissairaanhoito 
• Sosiaalihuolto 
• Muu oma tuotanto 
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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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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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Työterveyshuolto sote- ja 
maakuntauudistuksessa   

• http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2017/Sivut/2017-
02-01-yhtioittamisvelvoite.aspx 
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SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ●  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

Lisätietoja: alueuudistus.fi 

hthttp://www 
Uutiskirjeiden tilaus: 

alueuudistus.fi/uutiskirjeet 
 

Twitter: @STM-Uutiset 
#sote #sote2019 

 

KIITOS! 

1.3.2017 
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