
       2.3.2017      STM068:00/2015
  

  

 

 

Sote-tuottajien sopimukset -työryhmän asettaminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen projektiryhmä (STM068:00/2015) asettaa 
maakuntien ja suoran valinnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien välisten sopimusten 
ohjeistuksen ja mallisopimusten valmisteluryhmän.  

Tehtävät 

Ryhmän työnä on tuottaa suuntaviivoja ja kansallista tukea maakuntien työlle tehokkaan sopimus- ja 
resurssiohjauksen kehittämisessä. Lähtökohtana ovat maakuntalain, järjestämislain, sote-
palvelutuotantolain ja valinnanvapauslain säännökset. Tehtävänä on valmistella yksityiskohtaisia ja 
perusteltuja kansallisia vakiomalleja ja ohjeistusta maakunnan ja suoran valinnan tuottajien välisiä 
sopimuksia varten.  

Työssä on otettava huomioon rajapinnat mm. hallituksen esityksiin sisältyviin säännöksiin tuottajien 
hyväksymismenettelystä, muihin tuottajien ohjausmenettelyihin ja niiden vaatimaan tietoperustaan, 
sekä siihen, mitä kaikille tuottajille yhteisiä ehtoja maakunta voi asettaa valinnanvapauslakiesityksen 
mukaisesti hallintomääräyksillään.  

Tehtävänä on yleisten sopimusperiaatteiden määrittäminen, jotka ovat pitkälti yhdenmukaisia koko 
maassa, ja niiden sopimuskohtien määrittely ja ohjeistuksen tai esimerkkien valmistelu, joissa 
maakunnilla on liikkumavaraa alueellisten olosuhteiden mukaan.  Lähtökohtana on niiden 
sopimuksiin sisällytettävien tekijöiden määrittely, joilla on vaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon  
järjestämistä ja valinnanvapautta koskevien lakien tavoitteiden sekä järjestäjiä sekä tuottajia 
koskevien velvoitteiden toteutumiseen.  Yleisiä sopimusehtoja tarkasteltaessa on otettava huomioon 
myös asiakasseteli- ja maksusetelijärjestelmän tuottajat.  

Yleisen sopimusohjauksen mallin lisäksi esimerkkejä keskeisistä sopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 
ovat sote-uudistusta koskevissa hallituksen esityksissä olevat säännökset kuten palvelujen 
saatavuuden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden turvaaminen, sopimusohjaus hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen, ehkäisevien palveluiden sekä integraation varmistamiseksi, tuottajien 
välinen yhteistyö, palvelustrategian ja palvelulupauksen toteutuminen, palvelujen laatuun ja 
määrään liittyvät tavoitteet toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseksi.  

Sopimusmenettelyssä on otettava huomioon myös mm. se, että se mahdollistaa ja tukee toimivien 
markkinoiden syntymistä ja erilaisten ja erikokoisten yritysten markkinoille pääsyä sekä turvaa 
tarpeellisessa määrin asiakkaalle tuottajan valinnan tueksi tarjottavan tiedon saatavuuden.  

Sopimuksilla täsmennetään laeissa määriteltyjä tuottajien velvollisuuksia ja oikeuksia. Ne liittyvät 
esimerkiksi asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseen, 
yhdenvertaisuuden turvaamiseen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, maakunnalle 
toimitettavan palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja kustannuksia kuvaavien tietojen ja muun 
palvelutuotannon seurantaan tarvittavan tiedon toimittamiseen sekä maakunnan 
järjestämisvastuulla olevien palvelujen kehittämiseen osallistumiseen sekä yhteistyöhön muiden 
toimijoiden kanssa palvelu- ja hoitoketjujen toteuttamisen varmistamiseksi maakunnan 



määrittelemällä tavalla. Työryhmä voi tehdä ehdotuksia myös muista mallisopimuksiin tarvittavista 
asioista. Työryhmä voi tarkastella myös sitä, missä määrin tuotannon organisoiminen ja resurssointi 
jätetään tuottajien määriteltäväksi mm. innovatiivisten tuottamistapojen edistämiseksi, jolloin 
maakunnan on seurattava tavoitteiden toteutumista tulosten kautta. Sopimusmallien yhteydessä on 
myös käsiteltävä maakunnan ja tuottajan yhteistyömuodot sekä sopimusrikkomusten tai 
erimielisyyksien käsittely, puutteellisen toiminnan sanktiointitavat ja varautuminen olosuhteiden 
muutoksiin. Osin nämä liittyvät myös korvausten määrittelyyn.   

Ryhmän tehtävänä on myös tuottaa ehdotuksia siitä, miten sopimusohjauksen onnistumista 
seurataan ja minkälaista kansallista tukea sopimusohjauksessa tarvitaan jatkossa.  

Työssä on otettava huomioon muu valinnanvapauden valmistelu, erityisesti sote-
palvelutuotantoryhmän sekä kustannus- ja vaikuttavuustyöryhmän työ, palvelusetelikokeilu ja 
toimittava kiinteässä yhteydessä tuottajien korvaustyöryhmän kanssa.   

Ryhmä voi tarvittaessa perustaa pienvalmisteluryhmiä ja ryhmä voi käyttää myös asiantuntijoita.  

Ryhmän toimikausi on 1.3.2017-31.3.2018. Ryhmän on tehtävä tehtäväksiannon pohjalta, 
yksityiskohtaisempi työsuunnitelma, annettava ensimmäinen väliraportti 30.4. 2017 mennessä ja 
toinen 16.6.2017 ja sen jälkeen projektiryhmän määritteleminä aikoina.  

Työryhmän kulut korvataan momentilta 28.70.05.1. 

Jäsenet: 
Tuija Kumpulainen, STM/STO/TEPA, pj.  
Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Kuntaliitto 
Katja Korhonen, lakimies, Tampereen kaupunki 
Mervi Kuittinen, lainsäädäntöneuvos/VM/KAO 
Markku Nurmikari, tilaajaylilääkäri, Hämeenlinnan kaupunki 
Eeva Nykänen, johtaja asiantuntija, THL (varajäsen Timo Seppälä, THL) 
Emilia Perttunen, Kela/lakimies/Hankintapalveluryhmä/Yhteiset palvelut  
Sirkku Pikkujämsä, terveysjohtaja (50%), Oulu ja asiantuntija (50%), PoPSter 
Minna Saario, hankepäällikkö, STM/STO/AHE, varapj. 
Tanja Welin, hankintapäällikkö, Tampereen kaupunki 
 
 
Sihteeristö: 
Anne Arvonen 
Anne Whellams 
 
Tekninen sihteeri: Eila Weckström 
 
Asiantuntijat (käytettävissä) :   
Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies, TEM /Koordinaatio 
Jan Blomberg ,Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus   



Palvelutuottajien korvaukset - työryhmän asettaminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen projektiryhmä (STM068:00/2015) asettaa 
maakuntien ja sosiaali- ja terveyspalvelujen suoran valinnan tuottajien korvausten ohjeistuksen 
ja malliesimerkkien valmisteluryhmän.  

Tehtävät 

Ryhmä tuottaa suuntaviivoja ja kansallista tukea maakuntien työlle tehokkaan sopimus- ja 
resurssiohjauksen kehittämisessä siten, että korvausmenettelyt tukevat sote-uudistuksen 
tavoitteiden saavuttamista.  

Tehtävänä on valmistella käytännönläheisesti maakunnan suoranvalinnan palvelujen tuottajille 
maksamien korvausten menettelytapoja, laatia yksityiskohtaisia ja perusteltuja kansallisia 
mallipohjia ja korvauksiin liittyvää ohjeistusta sekä määritellä erilaisia korvausten laskemistapoja ja 
tehdä koelaskelmia. Lähtökohtana ovat valinnanvapauslain, maakuntalain, järjestämislain ja sote-
palvelutuotantolain säännökset. Työssä on otettava huomioon myös maakuntien rahoituslaki. 
Korvausten määrittely on osa maakunnan ja suoran valinnan palvelujen tuottajien sopimuksia.  

Korvausten muotoilussa on otettava huomioon sekä tarve kansalliseen yhtenäisyyteen että 
maakunnalliseen liikkumavaraan. Korvausmenettelyjen on tuettava sote-uudistuksen tavoitteita 
kuten eriarvoisuuden vähentämistä, asiakkaan valinnanvapautta, maakunnan taloudellista 
kestävyyttä, palveluiden laatua ja vaikuttavuutta sekä toimivien ja kilpailullisten 
valinnanvapausmarkkinoiden muotoutumista ja toteutumista käytännössä.  Lisäksi on kiinnitettävä 
huomiota erilaisiin kannustinmekanismeihin, jotta tuottajia ilmaantuu markkinoille tarpeeksi 
toimivan kilpailun, erityisesti laatukilpailun, synnyttämiseksi ja valinnanvapauden 
mahdollistamiseksi. Korvausjärjestelmää on tarkasteltava sekä ensinnäkin näkökulmasta, että se ei 
synnytä liikaa vääränlaisia kannustimia kuten kiihokkeita siirtää kustannuksia toisaalle 
palveluketjussa, asiakkaiden valikoimista tai palvelujen yli- tai alitarjontaa. Toiseksi, 
korvausmenettelyjen ja korvausten tason olisi mahdollistettava kannattava liiketoiminta.  
Kolmanneksi on otettava huomioon mallien toimivuus erilaisilla alueilla ja olosuhteissa sekä 
erikokoisilla tuottajilla.  Lisäksi niiden käytännön laskenta- ja maksatusmenettelyjen ja 
korvaustasojen tarkistusten olisi oltava sekä maakunnan että tuottajien näkökulmasta toimivia.   

Työryhmän olisi tehtävä suosituksia siitä, kuinka korvausjärjestelmän toimivuutta arvioidaan ja 
jatkuvasti kehitetään sekä millaisia menettelyjä ja resursseja tähän valtakunnallisesti ja maakuntien 
tasolla tarvitaan.  

Työssä on tarkasteltava erikseen sote-keskusten ja suunterveydenhuollon tuottajien korvausmallien 
yksityiskohdat. Suun terveydenhuollon korvauksia valmistelee ryhmälle erillinen alaryhmä. 
Työryhmä valmistelee esimerkkipohjia korvaustasojen laskemiseksi sekä suorite- ja 
kannustinperustaisten elementtien hyödyntämiseksi erityyppisissä korvausmalleissa sekä tapoja 
ottaa olosuhdetekijät sekä sosiaalihuollon ja kansanterveyden edistämisen näkökulmat huomioon 
korvauksen tasoa määriteltäessä.   

Työssä on oltava kiinteässä yhteistyössä sote-palveluntuottajien sopimuksia käsittelevän työryhmän 
ja valinnanvapauslain valmistelun kanssa ja otettava huomioon rajapinnat muihin tuottajien 
ohjausmenettelyihin. Työ on tarpeellisessa määrin sovitettava yhteen maakunnan muita kuin sote-
palveluja koskevan vastaavan työn kanssa. 

Ryhmä voi tarvittaessa perustaa pienvalmisteluryhmiä ja ryhmä voi käyttää myös ulkopuolisia 
asiantuntijoita.  



Ryhmän toimikausi on 1.3.2017-31.3.2018. Ryhmän on tehtävä tehtäväksiannon pohjalta, 
yksityiskohtaisempi työsuunnitelma, annettava ensimmäinen väliraportti 30.4. 2017 mennessä ja 
toinen 16.6.2017 ja sen jälkeen projektiryhmän määritteleminä aikoina.  

Työryhmän on raportoiva maakuntarahoitus -valmisteluryhmälle.  

Työryhmän kulut korvataan momentilta 28.70.05.1. 

Jäsenet: 
Raija Volk, johtaja, STM/HSO/SUKE, pj.  
Reija Jääskeläinen, Kela/osaamiskeskuksen päällikkö/etuuspalvelut  
Kati Kallimo, toimialajohtaja, sosiaalipalvelut, Jyväskylän kaupunki (varajäsen Anu Mutka, 
palvelupäällikkö, avosairaanhoito, Jyväskylän kaupunki) 
Vesa-Matti Kangas, Controller, Tampereen kaupunki 
Jukka Lindberg, Hämeenlinnan kaupunki 
Jukka Mattila, erityisasiantuntija, VM/rakenneyksikkö  
Timo Seppälä (varajäsen Satu Kapiainen)  
Ville Salonen, neuvotteleva virkamies, VM/KAO 
Linda Soikkeli (erityisasiantuntija, STM/STO/TEPA) 
Tero Tyni, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 
 
Sihteeristö: 
Mikko Meuronen, ylitarkastaja, STM/HSO/SUKE 
Anne Whellams, STM/VAO 
 
Tekninen sihteeri: Jenni Rantalainen, STM/HSO/SUKE 
 
Asiantuntijat:  
Elise Pekkala, TEM 
Eeva Vahtera, TEM  
Jan Blomberg,  
 
Suun terveydenhuollon alaryhmä: 
Anne Nordblad, lääkintöneuvos, STM/STO/TEPA, pj. 
Tuija Palin-Palokas, ylihammaslääkäri, Dosentti, Kouvolan kaupunki 
Seija Hiekkanen, johtajahammaslääkäri, Helsingin kaupunki 
Mikko Meuronen, ylitarkastaja, STM/HSO/SUKE 
 
Asiantuntija: Sinikka Salo, muutosjohtaja 
 
Tekninen sihteeri: Jenni Rantalainen, STM/HSO/SUKE 
 
 


