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Ajankohtaista

• Valinnanvapaus lainsäädäntö

– Hallituksen ehdotus julkistettu 22.1.2018 – arviointineuvosto

• Sote-koordinaattori 

– haku 29.12 / päätös määrärahasta 24.1.2018 / tehtävän täyttö kevät 2018

• NHG konsultaatio

– organisointi pitkällä aikavälillä, maakuntastrategia ja palvelustrategia, 

palvelutarpeet, toiminnallistaloudelliset ja väestörakenteen muutostrendit, 

palveluverkon näky, palvelujen välityskanavat - bencmarking

• THL maakunnan sote toiminnan arviointi ja raportti - vuosittain

• STM sote simulaatiokeskustelu - vuosittain

• ”Sote-tuotannon  organisaatiosuunnitelma”

• Järjestäjätoiminnot - maakuntakonserni

• Työterveyshuollon jatkoselvittely



2020

Asiakkaan 

listautuminen sote-

keskukseen 10/2020

Järjestämisvastuun ja tuotannon aikatauluja
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• Maakuntavaalit

2021

Jos ei valitse, 
asuinmaakunnan 
liikelaitos 1/2020

Liikelaitoksen 

valinta 10/2019

(96 §)

Asiakkaan 

listautuminen 

suunhoidon 

yksikköön 10/2021

Jos ei valinnut 

1/2021, maakunnan 

liikelaitoksen 

sote-keskus

Jos ei vallinnut 

1/2023, liikelaitos 

osoittaa 

parhaiten 

saavutettavissa 

olevan

Sote-keskus toimijan 
ilmoitus maakunnalle 

5/2020

Suunhoidon 

yksikön 
ilmoitus 

maakun-
nalle 

5/2021

Suunhoidon yksikkö aloittaa 
2022-2023

Jos ei valinnut 

1/2024, lähin 

yksikkö

Liikelaitoksen antama asiakasseteli vaiheistetusti 7/2020-2022

2018

Sote-
keskus

aloittaa 
1.1.2021

Henkilökohtainen budjetti viimeistään 7/2020

VATE MAAKUNTA-

VALTUUSTOT
Uudistus tehtäväsiirtoineen voimaan

Valinnanvapaus

2019 2021 2022 2023-242018



Määrittelyjä

• Maakunnan liikelaitos
Sosiaalihuollon palvelut tuotetaan maakunnan liikelaitoksen toimesta. 

 … tuottaa palvelut itse, hankkii ostopalveluina, asiakasseteli tai 

henkilökohtainen budjetti

• SOTE-keskus – sosiaalihuolto / palvelut §18
 … sosiaalihuollon ammattihenkilöt antavat ohjausta ja neuvontaa 

sosiaalihuollon palveluista, toimintatavoista ja sosiaaliturvasta ja ohjaavat 

asiakkaita tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin

 … informaatio SOTE keskuksen asiakkaille, henkilöstölle

 … sosiaalihuollon ammattihenkilön tulee olla 39 §:n 2 momentin perusteella 

sosiaali- ja terveyskeskuksen omaa palkattua henkilöstöä. 

(Yksityiskohtaiset perustelut 22.1.2018  s. 21)



Määrittelyjä

• Ammattihenkilöistä muodostettu ryhmä §37
 … liikelaitoksella on oltava yksi tai useampi sosiaalityöntekijöistä, muista 

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja tarpeen mukaan terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä muodostettu ryhmä

 … työskentelee maakunnan päättämällä tavalla maakunnan alueella sosiaali-

ja terveyskeskusten yhteydessä alueellisten palvelutarpeiden mukaisesti

 … antaa sosiaalihuollon konsultaatiopalveluja sosiaali- ja terveyskeskukselle, 

arvioida tarvittaessa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaiden palvelutarvetta

maakunnan liikelaitoksen tuotantovastuulla oleviin muihin kuin suoran valinnan 

palveluihin 

 … ohjata asiakkaat tarvittaessa maakunnan liikelaitoksen palveluihin.

(Yksityiskohtaiset perustelut 22.1.2018  s. 21)



Yksinkertaistettu sote -maailma

SOTE –keskukset/ 

suunhoidon yksiköt
(suoran valinnan palvelun tuottaja luku 3)

• Yksityiset toimijat
• Järjestö- yms. toimijat

Asiakasseteli 
(luku 5)
tuottajat

Ostopalvelu-
tuottajat

Yksityiset sote-
toimijat

Sote –järjestäjä

Liikkuva 

sote-

ryhmä 

§37

Maakunnan 

sote-keskus

Henkilökohtainen 

budjetti (luku 6) 
tuottajat

Ostopalvelu-
tuottajat

Ostaa 
Ostaa 

Ostaa 

Hallintopäätös
Hyväksyy, ohjaa ja valvoo

Sote -liikelaitos

Hankkii 



Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan 

valinnanvapaudesta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa sekä eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi, 22.1.2018

vaikutusarviointi

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/2234118/Hallituksen+esitysluonnos+laiksi+asiakkaan+valinnanvapaudesta+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa+sek%C3%A4+er%C3%A4iksi+siihen+liittyviksi+laeiksi,+vaikutusarviointi+22.1.2018.pdf/b06e79ec-5dc5-4532-8788-36d0e7c067f7


Toteuttamisen edellytykset eri 

maakunnissa

• Kokonaisarvio kunkin maakunnan valinnanvapauden toteutuksen 

edellytyksistä mahdollistaa maakuntien luokittelun kolmeen luokkaan.

hyvät

• yksi tai useampia maan suurimmista 

kaupungeista ja harvaan asutulla 

maaseudulla asuvan väestön osuus 

on pieni

• lääketieteellinen tiedekunta ja 

useita muita

• koulutusyksiköitä, jotka tuottavat 

sosiaali- ja terveydenhuollon 

työvoimaa
• Uusimaa, josta Keski-Uusimaa on 

mukana palvelusetelikokeilussa
• Varsinais-Suomi
• Pirkanmaa, josta Tampere on 

mukana palvelusetelikokeilussa

• Pohjois-Savo, josta Ylä-Savo on 
mukana palvelusetelikokeilussa

• Pohjois-Pohjanmaa

haasteita
• todennäköistä, että maa-

kunnan keskuskaupungeissa 
olisi vähintään kohtuulliset 
edellytykset valinnanvapauden 
toteuttamiseen

• mikäli tuottajaverkko kuitenkin 
jäisi esimerkiksi syrjäseuduille 
suppeammaksi, olisi maa-
kunnan omalla toiminnalla 
merkittävä rooli, koska se 
takaisi kaikille asukkaille 
yhdenvertaiset palvelut

kohtuulliset

• kohtuullisen hyvä henkilöstötilanne

• harvaan asutulla alueella asuvien 

osuus on melko pieni

• kohtuullisesti sosiaali- ja terveysalan 

yritystoimintaa
• Etelä-Karjalan maakunta
• Satakunnan maakunta
• Kanta-Hämeen maakunta, josta 

Hämeenlinna on mukana 
palvelusetelikokeilussa

• Päijät-Hämeen maakunta
• Kymenlaakson maakunta
• Pohjois-Karjalan maakunta
• Keski-Suomen maakunta, josta 

Jyväskylä on mukana 
palvelusetelikokeilussa.

kokonaisarvio ehdotetun valinnanvapauslain tarkoituksen toteutumisesta, vaikutusarviointi, 22.1.2018 ss. 5-9



Haasteiden maakunnat

• Etelä-Savon maakunta
– maakunnan väestön pieni koko, suuri osa väestöstä asuu harvaan asutulla alueella, 

terveyskeskuslääkärivaje

• Etelä-Pohjanmaan maakunta
– pieni osa väestöstä asuu kaupunkialueella, pitkiä odotusaikoja terveyskeskukseen, 

sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan vähyys, terveyskeskuslääkärivaje

• Pohjanmaan maakunta
– julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön pieni suhteellinen määrä, terveyskeskuslääkärivaje, 

sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan vähyys, kaksikielisyys (ruotsinkieli enemmistökielenä)

• Keski-Pohjanmaan maakunta
– maakunnan väestön pieni koko, julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön pieni suhteellinen 

määrä, sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan vähyys, terveyskeskuslääkärivaje

• Kainuun maakunta
– maakunnan väestön pieni koko, suuri osa väestöstä asuu harvaan asutulla alueella, julkisen sosiaali-

ja terveydenhuollon henkilöstön pieni suhteellinen määrä, sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan 

vähyys, terveyskeskuslääkärivaje, pitkät välimatkat maakunnan sisällä

• Lapin maakunta
– suuri osa väestöstä asuu harvaan asutulla alueella, pieni osa väestöstä asuu kaupunkialueella, julkisen 

sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön pieni suhteellinen määrä, sosiaali- ja terveysalan 

yritystoiminnan vähyys, pitkät välimatkat maakunnan sisällä

kokonaisarvio ehdotetun valinnanvapauslain tarkoituksen toteutumisesta, vaikutusarviointi, 22.1.2018 ss. 5-9



Maantiedemaakunta TKKI
”strateginen yhteistyösopimus”

Yliopisto-

keskukset

Ammatti-

korkeakoulut

Yliopistot

Maakunta-

konserni TKKI

Järjestäjän 

TKKI toiminnot
Tuotannon

TKKI 
toiminnot

TKKI asemoitumisen hahmotelmaa 2020

Yhteistyöalue TKKI

Yliopistot
Tampere (T3)

Jyväskylä
Turku

OT jne.

Kansallinen TKKI

- THL, SITRA, VTT,  

yliopistot ja 

korkeakoulut, …

Maakuntien

TKKI yhteistyö

(KP,P,EP jne.)

Järjestöt

Valinnanvapaus-

yhteisöjen
TKKI-toiminnot

Kunnat

TKKI

yhteisöt

Toinen aste

SB + Aksila
osana TKKI 
toimintaa

sote
5 TKKI 

toiminta



KIITOS!


