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Kunta on 
koti 

kaikelle. 
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Innostava elinvoimakunta 
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Kuvitellen Oy 
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Miksi 
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tarvitaan? 
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Järjestäjä vastaa, että asiakas saa vaikuttavia 
ja integroituja palveluja kaikilla tasoilla. 
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Johtopäätökset perustuslakivaliokunnan lausunnosta 
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Perustuslakivaliokunta: Uudistus on välttämätön, kiireellinen ja tärkeä. 

Lausunnon perusteella tehdään korjauksia lakeihin. 
 
Esim. 
• maakuntalaki: mm. investointien ohjaus 
• voimaanpanolaki: omaisuus-järjestelyt 
• valinnanvapauslaki: 

valmistellaan uudelleen  
 
Muiden lakien muutokset tehdään valiokunnissa. 

Sote- ja maakuntauudistuksella on perustuslaki-
valiokunnan vankka tuki. 
 
Esim. 
• maakuntien rahoituksen perusteet 
• 18 maakunnan määrä ja vaalipiirijako 

Maakunta, sote- ja 
valinnanvapauslait 
käsitellään eduskunnassa 
yhtä aikaa. 
 
Uusi aikataulu tuo 
lisäaikaa 
valmistautumiseen (erit. 
ICT ja digi). 
 
Hitaammatkin 
maakunnat ehtivät 
mukaan. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoitus 
yksinkertaistetaan 

 
• Maakunnat saavat sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen valtiolta. 

• Lainvalmistelussa selvitetään sairaanhoidon matkakorvausten rahoituksen 
siirtämistä maakuntien vastuulle ja kaikkien matkojen yhdistelyä. 

• Avohuollon lääkekorvausten rahoituksen siirtämistä maakuntien vastuulle 
selvitetään.  

• Yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvauksista luovutaan 
siirtymäajan jälkeen.  

• Ehdotukset lakimuutoksista valmistuvat vuoden lopussa ja lähetetään 
lausunnolle. 
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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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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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Valinnan-
vapaus  

nopeuttaa 
palveluihin 

pääsyä. 
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Uusi hallituksen esitys valinnanvapaudesta 

• Uusi valinnanvapausmalli valmistellaan syksyllä 2017 ja viimeistellään 
talvella 2018. Eduskunnalle keväällä 2018. 
• Työkaluina edelleen sote-keskus, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti 

 

• Johtopäätöksen perustuslakivaliokunnan lausunnosta: 
• Yhtiöittämisvelvollisuus poistetaan, maakunnan ei tarvitse yhtiöittää omaa 

palveluntuotantoaan. 

• Valinnanvapausjärjestelmän voimaantuloa vaiheistetaan. 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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Digitalisaatio 
on avain 

integraatioon 
ja säästöihin. 
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Yhteiset sotedigi-ratkaisut 

• Kuntien kannattaa harkita omia investointejaan tarkkaan. 
On valmistauduttava valtakunnallisten ratkaisujen 
käyttöönottoon. 

• SoteDigi-yhtiö kehittää uusia kansallisia sosiaali- ja 
terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja.  

• Digitalisaatiolla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
toiminnan muutosta ja palvelujen tuottavuuden ja 
kustannustehokkuuden parantamista. 
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Katse soten 
sisältöihin. 
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• Palvelujen sisältöjä ja toimintatapoja uudistetaan 
hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeissa.  

 

• Uudistuksilla halutaan   
• parantaa iäkkäille, omais- ja perhehoitajille, lapsille ja 

perheille sekä osatyökykyisille tarkoitettuja palveluja 

• yhdistää palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja 

• edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää 
eriarvoisuutta. 

 

• Maakunnat mukana muutostyössä: muutosagentit 
(LAPE ja I&O) ja alueelliset kokeiluhankkeet 

 

• STEA:n Suomi 100 -rahoituksella joka maakunnassa 
järjestöjen ja maakunnan yhteistyön koordinaattori 

 

 

 

 

Sote-palvelujen sisältöjä 
uudistetaan kärkihankkeissa 
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Muutos tehdään maakunnissa - yhdessä 
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• 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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Kärkihankkeiden talous on turvattu 2016-2018 

Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden rahoitus 

vuosina 2016-2018: 

 
• Palvelut asiakaslähtöisiksi 36,5 milj. euroa 

• Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 milj. euroa 

• Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) 
27 milj. euroa 

• Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta 8 milj. euroa 

• Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 15 milj. euroa 
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Kunnat 
päättävät 

kiinteistöistään 
asukkaiden etu 

huomioiden. 
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Kiinteistöjärjestelyt 

• Perustuslakivaliokunta hyväksyi omaisuusjärjestelyiden pääperiaatteet. 
 

• Voimaanpanolakia muutetaan eduskuntakäsittelyssä niin, että siinä säädetään 
erillisestä valtionavustuksesta, jolla hillitään omaisuusjärjestelyjen yksittäiselle 
kunnalle aiheutuvia taloudellisia riskejä. 

 
• Kunnat päättävät itse kiinteistöistään, mutta asukkaiden etu on otettava 

huomioon. 
• ulkoistuksen sisältäviä paketteja ei suositella 

 

• Pääsääntöisesti kuntayhtymien (esim. sh-piirien) kiinteistöjärjestelyistä 
päättäminen jätettävä maakunnille. 
 

• Kuntien eräiden oikeustoimien rajoituslain päivitys on STM:n  
lainsäädäntösuunnitelmassa. 
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Kasvupalvelut 
työntekijöiden 

ja yritysten 
tukena. 
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• Nykyiset valtion työllisyys- ja yrityspalvelut (TE-palvelut, ELY-yrityspalvelut) 
kootaan yhteen julkiseksi kasvupalveluksi.  

• Kasvupalvelujen linkittämisestä on etua: yrityksille osaavia työntekijöitä, 
työntekijöille uutta työtä. 

• Sote-yhteistyö on tärkeää vaikeammin työllistyvien palveluissa. 

• Yrityksille rakennetaan sujuva reitti maakunnista maailmalle.  

• Palvelujen järjestämisvastuu on maakunnalla. Palvelutuotantoa avataan 
markkinoille. 

• Uudellamaalla erillisratkaisu: maakunnan kasvupalveluiden järjestämisvastuu 
osoitetaan kuntayhtymälle (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen). 
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Maakunnalliset kasvupalvelut 
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Maakunnan 
kasvupalvelutehtävät 

Järjestäminen ja julkiset 
hallintotehtävät 

Palvelujen 
tuottaminen 

Ulkoistettavat 
palvelut 

Kilpailulliset 
markkinat 

ensisijainen 

Kunnat / 
sidosyksiköt 

mahdollinen jos 
tätä palvelua ei 

markkinoilla 

Konsernin oma 
tuotanto 

Jos samaa palvelua 
on markkinoilla, 
oma tuotanto on 

yhtiöitettävä 

Jos samaa palvelua ei ole 
markkinoilla, voi maakunta 
tuottaa palvelun virastossa, 
liikelaitoksessa tai yhtiössä 

• Järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan. 
• Järjestäminen on maakunnan tehtävä. 
• Tuottamisessa on useita mahdollisuuksia. 

Maakunta voi 
päättää, minkä 
osan palvelu-
tuotannosta tuottaa 
konsernissa ja 
minkä ulkoistaa. 

Kasvupalvelutehtävät maakunnassa 

Järjestämis-
vastuuseen 
kuuluu kasvu-
palvelujen 
yhteensovitta
minen kunnan, 
valtion ja 
maakunnan 
muiden 
palvelujen 
kanssa. 
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Varautuminen 
ja valmius 
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Maakunnissa ja kunnissa on oltava 
toimintavalmius häiriötilanteisiin ja kriiseihin 

• Tietojärjestelmät ja sähkönjakelu: perusturvan maksujärjestelmät, 
sote-palvelut, vesihuolto 

• Lääkeongelmat (kuljetuskatkokset, tuotevirhe) 

• Tapaturmat ja onnettomuudet 

• Tautiepidemia (ml. juomavesi, elintarvikkeet) 

• Kansainvälinen sotilaallinen tai poliittinen kriisi 

• Luonnononnettomuus 

• Laaja työtaistelu 

• Finanssi- tai vakuutusalan kriisi 

• Hallitsematon maahanmuutto 
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- 

 

 

Onnistunut kriisinhallinta edellyttää: 

• hyvin toimivaa palvelujärjestelmää 
normaalitilanteissa 

• johdon ymmärrystä varautumisen merkityksestä 

• vastuuta ei voi ulkoistaa 

• yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän, 
järjestöjen ja kansalaisten kesken 
kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti 

• toimivaa kansalaisviestintää 

• valmiussuunnittelua 

 

Maakunnille on tarjolla tukea varautumisessa. 
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Onnistuneen kriisinhallinnan 
edellytykset 
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Henkilöstö 
tiiviisti 

mukaan 
muutokseen. 
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Työnantajan on 
huolehdittava 
henkilöstön 

hyvinvoinnista. 
Sujuva 

tiedonkulku on 
avaintekijä. 
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Yhdessä  

onnistumme! 
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alueuudistus.fi 
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