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Viimeinen pala reformin 
lainsäädäntöä saatiin 

”valmiiksi” kun vapaan 
valinnan esitys julkaistiin ja 
lähetettiin lainsäädännön 

arviointineuvostolle.
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- Erikoissairaanhoidon tarpeet kuultiin ja korjaukset tehtiin 
asiakasseteliin toiveiden mukaan. Hyvä näin!

- Muut lainsäädännön valuviat jätettiin 

- Odotin lainsäädännön toimeenpanon näkökulmasta suurempia 
muutoksia

- Hyvää on saavutettu poliittinen konsensus – että reformi etene

- Aika harva uskoo keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen 
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- Lähtökohta toimeenpanossa! Tämä säädetään, tätä aletaan panna 
toimeksi maakunnissa parhaan kyvyn mukaisesti! 



VALMISTELUALUEET

Henkilöstö

Matti Korkala

Tietohallinto ja ICT

Johanna Tulander-
Välkki

Järjestäminen ja 
asiakkuuden hallinta

Niina Haake

Konsernirakenne

Marjo Lindgren

Konsernitalous ja 
sopimushallinta

Mauno Rönkkö

Sote-palvelut

Jukka Lindberg

Maku-palvelut

Matti Lipsanen
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VATE

Sote 
muutosryhmä

Maakuntatoimisto



Valmistelun ajankohtaisia kysymyksiä 

- Maakunnan hallinnon järjestäminen
- Strategia
- Poliittinen ohjausjärjestelmä
- Järjestäminen
- Tuotannon organisointi 

- Käynnissä olevat simulaatiot
- Talous
- ohjausprosessi

- Kantasairaalan suunnittelu
- palveluverkko

- Tukipalveluiden järjestäminen

- Yhteistoiminta-alueen toimintojen suunnittelu

- Tilojen inventointi, katselmukset

- ICT-projektit

- Sosiaalipäivystys

- Vapaan valinnan pilotin suunnittelu (Hämäläinen, Anttila, Haake)
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Pilotin erityiset tavoitteet

• Maakunnallinen keskitetty asiakasohjaus (palveluohjaus)

• Yhteinen asiakassuunnitelma

• Asiakkaiden yhdenvertaisuus ja valinnanvapauden mahdollistaminen

Asiakkaan eheän 
palvelukokonaisuuden 

varmistaminen

• Järjestöjen ja hyte-palveluja/toimintaa tuottavien yhteisöjen palveluvalikoiman hyödyntäminen

• Kumppanuuksien ja innovaatioiden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä

• Integraatiota tukevat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut

Monipuoliset ja 
kustannustehokkaat palvelut 

• Yhteiset rakenteet ja prosessit nivoutuen Kanta-Hämeen sote- ja maakuntavalmisteluun

• Kannustimet ja kumppanuus ohjausvälineenä

Sote-integraatio toteutuu 
monituottajamallissa

• Yhteiset työkalut/ menetelmät ammattilaisille ja asiakkaille

• Järjestäjän tiedon- ja asiakkuudenhallinta

Digitalisaatio ja valmistautuminen 
muutokseen



Henkilökohtainen Budjetointi

- Maakunnan liikelaitoksen on tarjottava henkilökohtaista budjettia 
vanhuspalvelulain 3 §:n 2 kohdassa, vammaispalvelulain 2 §:ssä tai 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 §:ssä
tarkoitetulle henkilölle, jolla on todettu tarve sosiaali- ja terveyspalveluille. 

- Maakunta voi päättää käyttää henkilökohtaista budjettia myös muiden kuin 1 
momentissa tarkoitettujen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden palvelujen 
tuottamisessa. 

- Henkilökohtaista budjettia voidaan käyttää niiden 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettujen asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
tuottamisessa, joilla on jatkuvaa ja laaja-alaista avun tai tuen taikka hoidon ja 
huolenpidon tarvetta ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan 
ja valitsemaan omat palvelunsa. 



Henkilökohtainen budjetointi – sisältö ja 
kohderyhmät

•Lakiesityksen mukaiset asiakasryhmät asiakkaan tarpeen mukaan, ei rajata 
asiakasryhmää tarkemmin

•Kohteena ne palvelut, joita liikelaitos ei tuota
Kohderyhmä

•Asiakkaan itsemääräämisoikeuden lisääntyminen
•Ammattilaisen osaamisen lisääntyminen
•Palvelutarjottimen monipuolistuminen

Tavoite

• Integraation toteutumisen varmistaminen
•Vaatii eri tasoilta ja ammattialaisilta uudenlaista osaamista, pitkä prosessi
•Palvelunäkökulman muutos
•Ammattilaisten kouluttaminen

Toimenpiteet ja 
edellytykset
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