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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. 

 

 

Kirsi Varhila 8 



- 

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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Henkilöstö 
tiiviisti 

mukaan 
muutokseen. 
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Työnantajan on 
huolehdittava 
henkilöstön 

hyvinvoinnista. 
Sujuva 

tiedonkulku on 
avaintekijä. 
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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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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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