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Kansallinen tilanne sote –uudistus
http://alueuudistus.fi/etusivu

 Koko lakipaketti nyt eduskunnan käsittelyssä 

 Hallitus esittää eduskunnalle uusien maakuntien perustamista sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta maakunnille. Hallitus antoi 

sote- ja maakuntauudistusta koskevan esityksen eduskunnalle 2. maaliskuuta

 http://alueuudistus.fi/lakiesitys-3-2017

 Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä osana sote- ja

maakuntauudistusta. Hallitus antoi esityksen valinnanvapauden lainsäädännöstä

eduskunnalle 9. toukokuuta

 http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017

 Merkittävät muutokset valinnanvapauslakiin lausuntokierroksen jälkeen

• http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4663611/Lausuntopalautteen+peru

steella+tehdyt+muutokset+valinnanvapauslakiin%2C+muistio+5.5.2017.pdf/

c43c7021-3bba-489e-9700-202540c54905

http://alueuudistus.fi/etusivu
http://alueuudistus.fi/lakiesitys-3-2017
http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4663611/Lausuntopalautteen+perusteella+tehdyt+muutokset+valinnanvapauslakiin,+muistio+5.5.2017.pdf/c43c7021-3bba-489e-9700-202540c54905
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Rajatut sote-
keskuksen palvelut

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT VALINNANVAPAUSMALLISSA

1. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
ohjaus ja neuvonta

2. Terveystarkastuk-set
3. Lääkärin ja hoitajien 

vastaanotot
4. Kuntoutustarpeen 

arviointi
5. Edellisiin liittyvät 

todistukset

Maakunnan liikelaitos 
tuottaa muut 15 §

mukaisista palveluista 
kunnes ne siirtyvät 

täysimääräisinä 1.1.2023 
mennessä sote-

keskuksille.

Täydet sote-
keskuksen 

palvelut

1. Rajatun sote-keskuksen palvelut. 
Lisäksi

2. Lyhytaikaisia, ennalta ehkäiseviä 
sosiaalipalveluja (sosiaaliohjaus, 
kasvatus- ja perheneuvonta, 
kotipalvelu)

3. Apuvälineet lukuun ottamatta 
yksilöllisesti sovitettavia 

4. Lyhytaikainen kotisairaanhoito ja 
kotihoito 

5. Maakunnan harkinnan mukaan 
muita konsultaatio- ja 
vastaanottopalveluita (esim. 
erikoislääkärit)

6. Sosiaalihuollon päihdetyön 
ohjaus ja neuvonta

7. Sosiaalihuollon 
mielenterveystyön ohjaus ja 
neuvonta ja psykososiaalinen
tuki

1. Äitiys- ja 
lastenneuvolat

2. Sikiöseulonnat 
raskaana oleville

(maakunnan
päättämällä  
tavalla) 

Maakunta päättää 
siirtyvätkö ehdot 
täyttäville sote-
keskuksille vai 

säilyvätkö maakunnan 
liikelaitoksessa.

Neuvolat

1. Nykyinen erikoissairaanhoito 
ml. ympärivuorokautinen 
päivystys

2. Terveyskeskusten 
vuodeosastot

3. Kaikki sosiaalipalvelut, myös 
suoran valinnan palvelut siltä 
osin, kun ne eivät ole riittäviä 
tai tarve on pitkäaikainen 

4. Yksilölliset apuvälineet, vaativa 
kuntoutus ml. erilaisia 
terapioita

5. Kouluterveydenhuolto ja 
opiskeluterveydenhuolto

6. Muu kotisairaanhoito ml. 
kotisairaala ja kotisaattohoito

Maakunnan 
liikelaitos

1. Terveysneuvonta ja 
terveystarkastukset sekä 
hoitosuunnittelu

2. Hammaslääkärin ja suun 
terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden 
vastaanottotoiminta

3. Suunhoidon peruspalvelut, 
ehkäisevät ja korjaavat 
hoitotoimenpiteet sekä 
kuvantamispalvelut

4. Hammasproteettiset
korjaukset

5. Hammaslääkärin todistukset 
ja lausunnot

Maakunta voi päättää 
vaativimmista konsultaatioista. 
Liikelaitokseen jää alle 18 –
vuotiaiden suunhoito (erillis-päätös 

Suunhoidon 
yksikkö



Maakunnallinen Valinnanvapaus pilotti

 Valinnanvapauspilotit tukemaan sote-uudistuksen 

toimeenpanoa (valinnanvapaus ja henkilökohtainen 

budjetti)
 http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valinnavapauspilotit-tukemaan-

uudistuksen-toimeenpanoa

Valinnanvapauspilottien kriteerit julkaistiin 22.5.2017
 http://alueuudistus.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/1271139/valinnanvapauspilottien-osallistumiskriteerit-

on-julkaistu

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valinnavapauspilotit-tukemaan-uudistuksen-toimeenpanoa
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/valinnanvapauspilottien-osallistumiskriteerit-on-julkaistu


 Pilotin tarkoitus ja tavoite
 Tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa, korvausten mallinnusten testaaminen sekä 

asiakkaan valitseman palveluntuottajan vaihtamisen aikajänteen kokeileminen. 

 Pilotin rahoitus:
 100 milj. euroa, myönnetään pilotin hallinnosta vastaavalle taholle, pilottiin osallistuvalta ei 

edellytetä omavastuuosuutta, käytetään pilottien hallinnollisiin kustannuksiin kunnissa ja 

maakunnissa, IT-kustannuksiin, pilotista aiheutuviin palvelujen lisäkustannuksiin sekä 

ministeriön hallintokuluihin

 Pilotin ajankohta:
 Pilottien aloitus ajoittuu aikavälille syksy 2017 - 31.6.2018. Maakunnat voivat jatkaa pilotteja 

vuoden 2022 loppuun saakka.

 Pilottialue:
 Maakunnan alueen kunnat/kuntayhtymät, joiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 80 % 

maakunnan asukasluvusta. Erityisperustein alueen kattama asukasluku voisi olla 50 - 80 %. 

 Pilotin hallinnointi:
 Hallinnoinnin voi toteuttaa vastuukuntamallilla (tai kuntayhtymänä). Myös maakunnan liitto voi 

hallinnoida pilottia.

Suoran valinnan palvelujen pilotti 1/2



 Pilotoitavat palvelut:
 Vähintään sote-keskuksen suoran valinnan palvelujen rajattu palveluvalikoima. 

 Toiminnan yhtiöittäminen pilotissa:
 Pilottiin osallistuvien kaikkien kuntien/kuntayhtymien yhtiöitettävä pilotin piirissä olevat 

palvelunsa ennen pilotin aloittamista. Tehtävää hoitamaan voidaan perustaa vain yksi 

maakunnallinen yhtiö

 Yksityisten palvelun tuottajien valinta pilottiin:
 Hallinnoija hyväksyy ennen pilotin alkua mukaan otettavat yksityiset toimijat 

palvelusetelimallilla, Vuodesta 2019 lukien pilotissa noudatetaan kokonaisuutena 

valinnanvapauslain säännöksiä.

 Tuottajien korvausmalli pilotissa:
 Suoran valinnan palvelujen piloteissa pohjana ovat korvausmalleja pohtivan ryhmän 

esittämät mallit. 

 Asiakkaan asema pilotissa: 
 Asiakas voi vapaasti valita palveluntuottajan pilottialueella toimivien hyväksyttyjen tuottajien 

joukosta. Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa palvelun tuottajaa pilotissa esitetyn kokeilun 

mukaisesti. Jos asiakas ei valitse palvelun tuottajaa, se valitaan hänen puolestaan.
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•Poliittisen ohjausryhmän 
perustaminen 8/2016

•Valmistelusuunnitelman 
laatiminen 9/2016

•Valmistelusuunnitelman 
hyväksyminen pol. ohryssa
4.10.2016

•Asiantuntijatyöryhmien 
nimeäminen pol. ohry:ssa
4.10.2016

• Asiantuntijatyöryhmien 
väliraportit 1/2017 
(tarkastelunäkökulmat: 
asiakas, talous, 
vaikuttavuus, henkilöstö)

• Järjestämis- ja 
palvelutuotantomalliehdot
us (sekä sote- että maku) 
lausunnoille 02/2017

• Mallin viimeistely saadun 
palautteen pohjalta 4-
5/2017

• Asiantuntijatyöryhmien 
lopulliset ehdotukset , 
06/2017. Hyväksyminen 
pol. ohry

• Sopimusneuvottelu 
väliaikaisen 
valmistelutoimielimen 
asettamisesta (KSl)

Maakunta perustetaan 
1.7.2017, väliaikainen 
valmistelutoimielin (VVTE) 
asetetaan (KSL)

Päätös organisaatiosta

•A. Sote-organisaatio

•B   muut organisaatiot

•Henkilöstön siirtosuunnitelma

•Laskenta- ja tietojärjestelmät

•Budjetti- ja talousohjaus

•Seurantamalli ja raportointi

•Yhteistoimintajärjestelmät

•Sopimukset ja säännöt

•Maakuntavaalien valmistelu

•Siirrettävä omaisuus, 
vuokratilat

Maakuntavaalit 1/2018

•Valtuuston 
järjestäytymiskokous 3/2018

•Hallituksen ja 
tarkastuslautakunnan valinta 
3/2018

•VVTE siirtää tehtävänsä 
maakuntahallitukselle

•Johdon rekrytointi

•Voimaanpanolain 19 & 
mukainen selvitys 
maakunnalle siirtyvistä 
varoista ja veloista

•Järjestämisstrategian ja 
palvelulupauksen valmistelu

•Palvelustrategian valmistelu 
(maakunnan palvelulaitos)

•Yhtiöittäminen

•Päätökset palvelutuotannosta 
ja organisaatiosta, johdon 
valinta

•Vuoden 2019 talousarvio

•Aloittava tase

ESIVALMISTELUVAIHE
10.6.2016-30.6.2017 

VÄLIAIKAISHALLINTO
1.X.2017-28.2.2018 

MAAKUNTAHALLINTO 
1.3.2018-

2016 2017
2018 1.1.2019

Maakuntavaalit 28.1.2018Lakien eduskuntakäsittely
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Valinnan
vapaus-
kokeilu

http://stm.fi/karkihankkeet

http://stm.fi/palvelusetelikokeilu

http://www.ks2019.fi/uudistuksen-
karkihankkeet/valinnanvapauskokeilu/

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

http://www.ks2019.fi/uudistuksen-
karkihankkeet/kslape/

http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
http://www.ks2019.fi/uudistuksen-
karkihankkeet/kotihoito/

http://stm.fi/karkihankkeet
http://stm.fi/palvelusetelikokeilu
http://www.ks2019.fi/uudistuksen-karkihankkeet/valinnanvapauskokeilu/
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
http://www.ks2019.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/
http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
http://www.ks2019.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kotihoito/


 Maakunta ja sote –valmistelun poliittinen ohjaustyhmä käsitteli 2. väliraportit 

20.4.2017

 Sote-valmisteluryhmien väliraportti

• http://www.ks2019.fi/wp-content/uploads/2016/11/Rytkönen_Sote-

väliraportti.pdf

 Poliittisen ohjausryhmän koko muistio

• http://www.ks2019.fi/wp-

content/uploads/2016/11/MUISTIO_ohjausryhmä_170420-2.pdf

– Yhtiöittämisen valmistelua tulee jatkaa

– Maakunnallisen valinnanvapauskokeilun selvittelyä tulee jatkaa

 Väliaikaishallinnon valmistelu jatkuu maakuntaliiton toimesta, seuraava 

neuvottelu 2.6.2016

http://www.ks2019.fi/wp-content/uploads/2016/11/Väliaikaishallinnon-valmistelu.pdf

Maakuntahallituksen ehdollinen väliaikaishallinnon asettamispäätös16.6.2017 

Keski-Suomen valmistelun tilanne
http://www.ks2019.fi/

http://www.ks2019.fi/wp-content/uploads/2016/11/Rytkönen_Sote-väliraportti.pdf
http://www.ks2019.fi/wp-content/uploads/2016/11/MUISTIO_ohjausryhmä_170420-2.pdf
http://www.ks2019.fi/wp-content/uploads/2016/11/Väliaikaishallinnon-valmistelu.pdf
http://www.ks2019.fi/


Keski-Suomen valmistelun tilanne

 Sote- ja Maku sekä Resurssit ja kyvykkyydet työryhmät  jatkavat 

esivalmistelua

 Loppuraportit valmiiksi 9.6.2017, Poliittisen ohjausryhmän käsittely 28.6.2017

– http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-

muistiot/asiantuntijatyoryhmat/jarjestaminen/

– http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-

muistiot/asiantuntijatyoryhmat/maakunnan-palvelulaitos/

– http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-

muistiot/asiantuntijatyoryhmat/valinnanvapauden-piiriin-

kuuluva-palvelutuotanto/

– http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-

muistiot/asiantuntijatyoryhmat/talous-kiinteistot-ja-tukipalvelut/

– http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-

muistiot/asiantuntijatyoryhmat/henkilostotyoryhma/

– http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-

muistiot/asiantuntijatyoryhmat/ict/ICT

Sote liikelaitos

Sote
valinnanvapaus

Talous/kiinteistö
t/tukipalvelut

Henkilöstö

Sote
järjestäminen

http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/jarjestaminen/
http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/maakunnan-palvelulaitos/
http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/valinnanvapauden-piiriin-kuuluva-palvelutuotanto/
http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/talous-kiinteistot-ja-tukipalvelut/
http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/henkilostotyoryhma/
http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/ict/

