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MAAKUNTA-HE 
EK:ssa

Lait voimaan
vaiheittain
1.7.2017-1.1.2019

HE eduskuntaan

HE eduskuntaan

Heinä

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN KOKONAISUUDEN VALMISTELU 2017

VALINNANVAPAUS-HE EK:ssa

Maakuntalaki- ja SOTE-HE EK:ssa

MAAKUNTA-LUOVA-HE-luonnos
• Maakunnan muut tehtävät kuin

sote- ja pelastustoimi ym.

MAAKUNTA-LUOVA-HE-luonnos (projekti- ja reformiministeriryhmässä sekä
lausuntokierros (8 vko) ja laintarkastus)

VALINNANVAPAUS-HE-luonnos, (ml. käännös, 
lausuntokierros (8 vko)ja laintarkastus)

Maakuntalaki- ja 
SOTE-HE-luonnos

17.1.2017

HE eduskuntaan

Heinäkuu Elokuu Syyskuu

Lisäksi muita uudistukseen liittyviä hallituksen esityksiä!
(LUOVA = Valtion lupa- ja valvontavirasto)

EK:n vastaus
Laki voimaan
1.1.2019

Lait voimaan
1.1.2019

AIKATAULU



Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne 1.1.2019

VALTIO Sote-linjaukset: valtakunnallinen työnjako, 
aluerajat ylittävien tehtävien työnjako, tuotannon järjestämisen 
linjaukset, Laajakantoiset investoinnit, muut palvelujen 
saatavuuden edellyttämät toimet, tietohallinnon ja ICT:n ohjaus, 
maakuntien sopimuksellinen ohjaus

18 maakuntaa
- järjestämisvastuu
- rahoitusvastuu
- päättää palvelu-

tasosta ja järjestämis-
sopimuksesta

Kunnat

5 sote-yhteistyöaluetta

Maakunnat
• SoTe
• Pelastus
• Maakuntaliittojen tehtävät
• Alueellinen ja elinkeinojen kehittäminen
• Ympäristöterveydenhuolto
• Alueiden käytön ohjaus ja suunnittelu
• Identiteetin ja kulttuurin edistäminen
• Muut alueelliset palvelut
• Maakuntien välinen yhteistyö

Sote-yhteistyöalueet
• Keskitetyt tehtävät vaativimmissa palveluissa
• Palvelurakenteen, investointien ja palveluiden 

yhteensovitus 
• Kehittäminen ja osaamiskeskukset, ensihoitokeskus, 

yhteistyö ja -sopimus

Palvelun-
tuottajat
Julkiset,   
yksityiset ja
kolmannen
sektorin 
palvelun-
tuottajat

Kunnat
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Paikallinen demokratia ja elinvoima
• Yleinen toimiala, lakisääteiset tehtävät
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12 laajan ympäri-
vuorokautisen päivystyksen 
yksikköä
(sis. 5 yo-sairaalaa)



JÄRJESTÄMINEN JA TUOTTAMINEN 
EROTETAAN

• Maakunta järjestää palvelut.
• Kunta, maakunta tai valtio ei saa enää 
suoraan tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita.

Kunta ei saa edes omistaa tuotantoyhtiötä.
-- > Pakkoyhtiöittäminen
• Palveluiden pilkkominen
• Demokratiavaje
• Luottamushenkilöiden vallan kapeneminen
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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



VALINNANVAPAUS OSANA SOTE-
UUDISTUSTA

• Osana uudistusta lisätään asiakkaan
valinnanvapautta sosiaali- ja
terveyspalveluissa.

• Tavoitteena on, että valinnanvapaus nopeuttaa
palveluun pääsyä ja lisää asiakkaan
mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihinsa
erilaisissa elämäntilanteissa.

• Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan
1.1.2019.  Kaikki ei kuitenkaan muutu kerralla
vaan palvelut uudistuvat vaiheittain.2



• Suoran valinnan

palvelut

• Maksuseteli

• Asiakasseteli

• Henkilökohtainen 

budjetti
3

VALINNANVAPAUDEN 
MUODOT



• Suoran valinnan palveluissa
voit valita

• maakunnan omistaman
yhtiön

• yksityisen yrityksen
• järjestön palvelut

Palveluntuottajan pitää olla 
rekisteröitynyt, täyttää 
maakunnan  vaatimukset ja 
tehdä sopimus maakunnan
kanssa.

SUORAN VALINNAN PALVELUT

Sosiaali- ja 
terveyskeskuksesta saat

• perustason 
terveyspalveluita

• sosiaalihuollon 
neuvontaa

• ohjausta
Lisäksi voit valita suunhoidon
yksikön.

Sote-keskus ja suunhoidon 
yksikkö vastaavat kaikista 
niille  osoitetuista 
palveluista.  



• Palveluntuottaja voi myöntää sinulle 
maksuseteleitä, joita voit käyttää muiden 
palveluntuottajien tarjoamiin yksittäisiin 
toimenpiteisiin.

• Voit valita palvelun tuottajan kaikista 
valvontaviranomaisen ylläpitämään palvelun 
tuottajarekisteriin rekisteröidyistä palvelun 
tuottajista koko Suomen alueelta. 

• Palveluntuottaja vastaa asiakkaan  maksusetelillä 
hankkimista muista  palveluista ja niiden
kustannuksista.

MAKSUSETELI



• Maakunnan liikelaitoksen toimipisteet 
tuottavat ne sosiaali- ja terveyspalvelut, 
jotka eivät kuulu suoran valinnan 
palveluista vastuussa oleville sote-
keskuksille ja suunhoidon yksiköille. 

• Viranomaistoiminta
• Julkisen vallan käyttö
• Sosiaalipuolen palvelut, jotka eivät 

valinnanvapauden piirissä

MAAKUNNAN LIIKELAITOS



• Maakunnan liikelaitos myöntää 
tarvittaessa asiakassetelin 
asiakassuunnitelman 
toteuttamiseen 

• Maakunta päättää palvelut, 
asiakas valitsee rekisteröityneen 
tuottajan koko maan alueelta 

• Maakunta vastaa kustannuksista 
ja asiakas maksaa 
asiakasmaksun, joka on kaikille 
tuottajille sama 

ASIAKASSETELI



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

Asiakas voi valita maakunnan  
liikelaitoksen ja sentoimipisteen  

kaikkialtaSuomessa.

Asiakas voi valitaasiakassetelillä  
tai henkilökohtaisella budjetilla  
hankittavat palvelut kaikkialta  
Suomessa.

Asiakas voi valita maakunnan  
hyväksymän tuottajan ja sen  

toimipisteen kaikkialtaSuomessa,  
raha seuraaasiakasta.

Palveluntuottaja vastaa asiakkaan
maksusetelillä hankkimista muista
palveluista ja niidenkustannuksista.

Asiakas valitseeja  
sitoutuuvuodeksi

Hoito- ja palvelutarpeen  
arviointi

5

VAIHEITTAISET VALINNAT



Sote-keskus, suunhoidon yksikkö, maksuseteli
-Lääkäri ja hoitaja, sosiaalipalvelujen neuvonta
-Hammaslääkärin ja suuhygienistin peruspalvelut
- Jatkossa myös muita sosiaali- ja terveyspalveluja
-Vastuu asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta
-Tarvittaessa asiakas voi saada maksusetelin yksittäisten  
toimenpiteiden hankkimiseen muilta tuottajilta

Maakunnan omat palvelut
-Muut valinnanvapauden piirissä olevat palvelut, joita  
sote-keskus ei tarjoa, kuten sosiaalipalvelut, päivystys ja  
erikoissairaanhoito
-Asiakas voi valita julkisen palvelun toimipisteen koko  
maan alueelta
-Erikoissairaanhoidossa julkinen hoitopaikka valitaan  
yhdessä lähettävän lääkärin kanssa

Asiakasseteli
-Maakunnan liikelaitos myöntää tarvittaessa asiakassetelin  
asiakassuunnitelman toteuttamiseen
-Maakunta päättää palvelut, asiakas valitsee  
rekisteröityneen tuottajan koko maan alueelta
-Maakunta vastaa kustannuksista ja asiakas maksaa  
asiakasmaksun, joka on kaikille tuottajille sama

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  
henkilökohtainen avustaja tai kuljetuspalvelut

Asiakas valitsee suoraan  
sote-keskuksen ja  

suunhoidon yksikön ja  
sitoutuu valintoihin  

vuodeksi.

Jos asiakas tarvitsee  
muita palveluja, ne saa  

maakunnan  
liikelaitoksen  
palveluista.



VALITA SOTE-KESKUS  
JA SUUNHOIDON  
YKSIKKÖ KOKO  

MAASSA

TARVITTAESSA SAADA  
SOTE-KESKUKSEN TAI  

SUUNHOIDONYKSIKÖN  
MYÖNTÄMÄ  

MAKSUSETELI

VALITA  
MAAKUNNAN  

LIIKELAITOKSEN  
TOIMIPISTE

TARVITTAESSA SAADA  
MAAKUNNAN  

LIIKELAITOKSEN  
MYÖNTÄMÄ ASIAKASSETELI  

TAI HENKILÖKOHTAINEN  
BUDJETTI

HAKEUTUA  
KIIREETTÖMÄÄN  

HOITOONULKOMAILLE

ESITTÄÄ TOIVEITA  
HOITAVASTA  

AMMATTIHENKILÖSTÄ  
OSALTA. TOIVE  

PYRITÄÄN  
TOTEUTTAMAAN

SAADA HOITOA  
VÄLIAIKAISELLA  
ASUINPAIKKA-

KUNNALLA

112
Kiireellistä hoitoa saat aina  

julkisessa terveyden-
huollossa Suomessa ja  

ulkomailla.

6 21.12.2016

VALINNAN-
VAPAUS 
1.9.2019



Palvelutarve ja 
kustannukset
asiakkaan eri
tilanteissa

Palvelutarve ja yksikkökustannukset pienenevät

n. 10 %
väestöstä

n. 30 %
väestöstä

(arvio)

n. 60 %
väestöstä

(arvio)

100 %

Korkea hoidon
tai  palvelun

tarve

Laajempi 
hoidon  tai 

palvelun tarve

Satunnainen 
hoidon tai  
palvelun

tarve

Terveyden ja  
hyvinvoinnin  
tukeminen

n. 80 % n. 20 %



Erilaiset toimintamallit, erilaiset
elämäntilanteet

Väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin  tukeminen (koko
väestö):

• Laaja-alainen yhteistyö sidosryhmien välillä
• Hyvinvoinnin ja terveyden 

tukeminen,  ennaltaehkäisy, 
varhainen puuttuminen

• Tietoisuuden kasvattaminen terveyteen 
ja  hyvinvointiin vaikuttavista 
valinnoista

• Sähköiset omahoidon palvelut, 
puhelinpalvelut  sekä palvelupisteistä 
saatava tieto, neuvonta,  ohjaus

Satunnainen hoidon tai palvelun tarve 
(n.  60% väestöstä):

• Palvelut sote-keskuksesta ja suunhoidon 
yk- siköstä, tarvittaessa maksuseteleiden
käyttö

• Sähköiset palvelut, asiakkaan 
tekemät  omahoidon arviot,
puhelinneuvonta

• Nopea tarpeen arviointi ja palveluihin pääsy
• Yhteistyö tarvittaessa maakunnan  

liikelaitoksen toimipisteiden kanssa, mutta 
ei  laajempaa integraatiotarvetta

Laajempi hoidon tai 
palvelun tarve  (n. 30%
väestöstä):

• Palvelut sote-keskuksesta,
suunhoidon yksiköstä ja
maakunnan liikelaitokselta
asiakassuunnitelman
mukaisesti

• Omahoitoa tukevat sähköiset palvelut
• Tarvittaessa maakunnan 

liikelaitoksen  myöntämät 
asiakassetelit / henkilökohtainen  
budjetti

• Maakunta voi päättää sote-keskukselle 
tai  suunhoidon yksikölle kansallista 
palvelu- valikkoa laajemman oikeuden 
tuottaa palveluja

Korkea hoidon tai palvelun 
tarve  (n. 10% väestöstä):

• Suuri, yksilöllinen integraatiotarve, eheät 
hoito- ja palveluketjut, moniammatillinen 
yhteistyö,  jatkuvuus

• Maakunnan liikelaitos vastaavaa tarpeen  
arvioinnista, laaja-alaisesta  
asiakassuunnitelmasta sekä sen 
toteutumisesta  käytännössä

• Suuret yksikkökustannukset, vähän
asiakkaita

• Kokonaisuus toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä  sote-keskuksen tai 
hammashoitolan kanssa



POTILAASTA
KULUTTAJAKSI

•Valinnanvapaus-
esityksen 
seurauksena 
siirrymme sotessa
kuluttajiksi. 

• Mahdollisuus tehdä 
valintoja?
• Tiedot ja taidot?
• Ymmärrys siitä, mikä 

paras vaihtoehto 
• Vastuu valinnoista

• Valvonta
• Etukäteisestä 

valvonnasta 
jälkikäteiseen 
valvontaan

• Oikeusturva heikkenee



• Pakkoyhtiöittäminen 
• Eri yhtiöissä erilaiset palvelukulttuurit
• Nykyiset palvelukokonaisuudet 

pilkkoutuvat
• Syntyy uusia hallinnollisia rajapintoja
• Tiedon siirto
• Asiakkaan kokonaisvaltainen hoito ja 

vastuu?
• Tehokkuus – vaikuttavuus?
• Palveluohjaus?

INREGRAATIOSSA ONGELMIA



HENKILÖKOHTAINEN 
BUDJETTI



HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI

Vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaana voit 
saada henkilökohtaisen budjetin. 

Tällöin voit asiakassuunnitelmaan pohjautuvaan 
budjettiin kuuluvissa palveluissa itse päättää, 
mistä hankit palvelut. 

Henkilökohtainen budjetti laaditaan joko 
määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. 



HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI
• Sinulla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta 
tarjottua asiakasseteliä tai henkilökohtaista budjettia. 
Tällaisessa tilanteessa maakunnan liikelaitos vastaa 
sosiaali- ja terveyspalvelujesi tuottamisesta muulla 
tavoin. 

• Verkkopalvelut, asiakasneuvojat ja palveluohjaajat 
opastavat palvelujen valinnassa. 

• Huoltaja tai muu laillinen edustaja valitsee alaikäisen 
asiakkaan puolesta palvelun tuottajan. 12 vuotta 
täyttänyt saa itse valita palvelun tuottajansa, jos hän 
ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään 
hoidostaan ja huolenpidostaan. 



HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN 
MÄÄRITELMÄ LAKILUONNOKSESSA

”Henkilökohtaisella budjetilla tarkoitetaan asiakkaan 
palvelutarpeen arvioinnin perusteella laskettavaa ja 
asiakkaalle myönnettävää maksusitoumusta/budjettia. 
Asiakas voi ostaa summalla tarvitsemansa palvelut. 

Henkilökohtaisesta budjetista voidaan käyttää myös 
ilmaisua yksilöllinen budjetti. Henkilökohtainen budjetti 
ei ole palvelu itsessään vaan keino tai joukko keino-ja, 
joilla asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaiset 
palvelusisällöt ja niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen 
voidaan mahdollistaa.”



• Henkilökohtainen budjetti muodostetaan henkilön 
tarpeiden ja toiveiden sekä tuen ja palvelujen 
kustannusten pohjalta sekä asiakkaalle maakunnan 
liikelaitoksessa tehtävän palvelutarpeen arvioinnin ja 
asiakassuunnitelman perusteella. 

• Tämän perusteella henkilö suunnittelee palvelujensa 
tarkemman sisällön budjetin rajoissa ja valitsee 
palvelujensa tuottajan. 

HUOMIOITA HENKILÖKOHTAISESTA 
BUDJETISTA



HUOMIOITA HENKILÖKOHTAISESTA 
BUDJETISTA

• Tuettu päätöksenteko

• Henkilökohtainen budjetti on yksi väline 
itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi ja 
valinnanvapauden toteuttamiseksi palveluissa. 



HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN 
HALLINNOINTI

• Budjetti laadittaisiin joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. 

• Henkilökohtaisen budjetin toteutumista olisi arvioitava vuosittain ja silloin 
jos avuntarve muuttuu. 

• Henkilökohtaista budjettia olisi tarkistettava myös kustannustason 
olennaisesti muuttuessa taikka jos henkilökohtaisen budjetin määrä olisi 
määritelty esimerkiksi liian alhaiseksi asiakassuunnitelmassa olevien 
palvelujen toteuttamiseksi. 

• Aloitteen henkilökohtaisen budjetin muutoksesta voisi tehdä asiakas tai 
hänen laillinen edustajansa tai maakunnan liikelaitos.



Kiitos!
Hyvää kevättä 
ja tsemppiä 

opintoihinne!

- Anneli
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