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Sote-uudistuksen lähtökohdat tuottajien näkökulmasta



Mitä tavoittelemme?

Asiakas ennen organisaatiota 

Varmistetaan oikea-aikainen palveluihin pääsy

Vahvistetaan ennaltaehkäiseviä- ja peruspalveluja, jotka ovat 
vaikuttavia ja kustannustehokkaita

Uudistetaan palvelut digitaalisuus huomioiden

Rahojen pitää riittää!



• Sote- ja maakuntauudistuksessa palvelujen järjestäminen 
erotetaan tuottamisesta

▪ Sote-palveluissa

▪ Kasvupalveluissa

▪ Pelastustoimen palveluissa

• Maakunnan järjestämistehtävät ovat demokraattisessa 
ohjauksessa. Palvelutuotanto sen sijaan irtautuu suorasta 
demokraattisesta ohjauksesta.

• Valinnanvapauspalveluissa maakunnan järjestäjän tulee kohdella 
samalla tavalla yksityistä ja julkista palveluntuottajaa 

Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen



Palvelun tuottajat

Maakunta tuottajana

Maakunnalla on velvollisuus 
tuottaa sosiaali- ja 
terveyspalveluja myös itse, 
jotta voidaan turvata 
riittävä palvelujen 
saatavuus ja taloudellisuus.  
Maakunnan itse tuottamat 
palvelut on erotettava 
maakunnan liikelaitokseen. 
Maakunta voi myös 
perustaa yhtiön, joka 
tuottaa valinnanvapauden 
piirissä olevia sosiaali- ja 
terveyspalveluja. 
Maakunnille ei kuitenkaan 
tule yhtiöittämispakkoa

Valinnanvapauspalvelujen 
tuottajat

Lakiesityksen mukaan 
valinnanvapauden piirissä 
olisivat sote-keskusten ja 
suunhoidon palvelut sekä 
asiakassetelillä tai 
henkilökohtaisella budjetilla 
hankittavat palvelut. Näistä 
säädetään valinnanvapauslaissa.

Maakunta ei kilpailuta 
valinnanvapauden piirissä olevia 
palveluja. Valinnanvapauden 
piirissä olevien sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottajaksi 
voivat ilmoittautua kaikki 
toimijat, jotka täyttävät ehdot ja 
ovat rekisteröityneitä.

Maakunta maksaa tuottajille 
korvauksen näiden tarjoamista 
palveluista. Asiakasmaksut 
olisivat samat kaikilla 
valinnanvapauden piirissä 
olevien palvelujen tuottajilla.

Muut sote-palvelujen 
tuottajat

Maakunnan liikelaitos voi 
kilpailuttaa ja ostaa 
yksityisiltä toimijoilta, 
järjestöiltä tai muilta 
maakunnilta niitä sosiaali-
ja terveyspalveluja, jotka 
eivät ole markkinoilla 
valinnanvapauden piirissä. 
Tällaisia palveluja ovat 
esimerkiksi monet 
pitkäaikaiset vanhusten, 
vammaisten ja 
lastensuojelun asumis- ja 
hoivapalvelut.

Järjestöt tuottajina

Hallituksen ehdottaman 
valinnanvapausmallin 
mukaan uudessa 
maakunnassa järjestöt 
voivat olla yleishyödyllisiä 
toimijoita, palveluntuottajia 
tai molempia. Järjestöillä 
on hyvät edellytykset 
toimia tuottajina 
asiakassetelillä tai 
henkilökohtaisella 
budjetilla tuotettavissa 
sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. 
Palvelujen tuottaminen ja 
yleishyödyllinen toiminta 
on erotettava selvästi 
toisistaan

Työterveyshuolto ja 
yksityiset 
terveyspalvelut

Hallituksen linjausten 
mukaan jatkossakin on 
olemassa työnantajan 
kustantamaa 
työterveyshuoltoa. Suuri 
osa työikäisestä väestöstä 
käyttää näitä palveluja 
tulevaisuudessakin. 
Samoin on edelleen 
yksityisiä sosiaali- ja 
terveyspalveluja, jotka 
asiakas maksaa itse 
esimerkiksi yksityisellä 
sairausvakuutuksella.



Valinnanvapauden toteutuminen

Liikelaitos voi tuottaa asiakassetelien tai henkilökohtaisen budjetin piiriin kuuluvia palveluita vain, 
jos asiakas kieltäytyy asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin käytöstä.



Arvio sote-uudistuksen vaikutuksista markkinaosuusksiin



Molemmilla on lähtökohtaisesti samat tehtävät.

• Ehdot ovat samat ja ehdot päätetään hallintopäätöksessä. Ehtojen on oltava 
yhdenmukaisia (42 §) sekä tasapuolisia ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

• Korvausperusteet ovat samat.

• Maakunnan liikelaitoksesta sote-keskukselle myytävät sisäiset palvelut tai 
palvelukeskuksien palvelut on hinnoiteltava markkinaperusteisesti.

• Molempien on noudatettava hallinnon yleislakeja.

• Suoran valinnan palvelut on kirjanpidollisesti eriytettävä tai niitä varten on 
perustettava erillinen liikelaitos tai liikelaitoksia.

• Suoran valinnan palvelutuottajien velvoitteet ovat samat.

• Rikosoikeudellinen ja vahingonkorvausvastuuvelvoitteet ovat samat.

Julkinen ja yksityinen sektori 
valinnanvapaustuotannossa ”samalla viivalla”



Onko julkinen ja yksityinen sektori sitenkään samalla viivalla (1)

LIIKELAITOS
• Noudattaa hankintalakia

• Tulosvastuullinen johtaminen (välttämättömyys 
valinnanvapauspalveluissa)

• Oletettavasti osin julkisen sektorin käytännöt 
• ICT/mobiili

• Julkisen tuotannon tukipalvelut

• Ei voida subventoida julkisen sektorin toimesta, 
ei edes liikelaitoksen sisältä

• Ei voi laajentaa toimintaansa 
valinnanvapausjärjestelmän ulkopuolella 
olevaan markkinaehtoiseen sote-tuotantoon

• Vuosilomat max 7 vko 3 pv

• Työeläkekustannukset +4 % verrattuna 
yksityisen sektorin kustannuksiin (ero poistuu, jos 
ns. Keva-laki hyväkstyään)

• YHTIÖ
• Markkinaehtoisesti toimivan yhtiön ei tarvitse noudattaa 

hankintalakia 

• Tulosvastuullinen johtaminen
• (välttämättömyys kaikessa yhtiön tuotannossa)

• Yksityisen sektorin käytännöt mahdollisia
– ICT/mobiili

– Omat tai ostetut tukipalvelut

• Ei voida subventoida julkisen sektorin toimesta, mutta 
voidaan subventoida mahdollisen konserniyhtiön sisältä

• Voi laajentaa toimintaansa valinnanvapausjärjestelmän 
ulkopuolella olevaan markkinaehtoiseen sote-
tuotantoon

• Vuosilomat max 6 vko (yksityinen sosiaaliala) max 7 vko 
(yksityinen terveyspalveluala)

• Työeläkekustannukset -4 % verrattuna julkisen sektorin 
kustannuksiin (ero poistuu, jos ns. Keva-laki hyväkstyään)



LIIKELAITOS

• Viimesijainen vastuu koko väestön 
hyvinvoinnista ja yksityisen sektorin 
palveluissa tapahtuneista virheistä 

• Viranomaisvelvoitteet, ml. varautuminen

• Demokraattisen päätöksenteon kytkös 
(liikelaitoksessa väljempi kuin perinteisesti 
julkisella sektorilla)

• Laskennallinen ALV-vähennys 5 % 
verottomasti ostetuista palveluista

• YHTIÖ

• Ei viimesijaista vastuuta koko väestön 
hyvinvoinnista (asiakasvalinta ja asiakasoptimointi 
käytännössä mahdollista, joskaan ei sallittua)

• Ei viranomaisvelvoitteita

• Päätöksenteon nopeus ja ketteryys

• Ei laskennallista ALV-vähennystä verottomasti 
ostetuista palveluista (piilevää arvonlisäveroa jää 
n. 8 % tuottajien maksettavaksi)

• Ei laskennallista ALV-vähennystä verottomasti 
ostetuista palveluista (piilevää arvonlisäveroa jää 
n. 8 % tuottajien maksettavaksi)

Onko julkinen ja yksityinen sektori sitenkään samalla viivalla (1)



Palvelutuotannon ohjaus



Lähde: Mukailtu “Maakunnan ohjausmallit” Leskelä, R-L ym. (2018)

▪ Seuranta- ja 
vertailutieto 
(tuottavuus, laatu, 
vaikuttavuus)

▪ Luottamus 

▪ Dialogi

▪ Korvausmallit →
kannustimet

▪ Budjetti

RahaPehmeät ohjauskeinotTieto

▪ Hallintorakenteet 
(l i ikelaitos)

▪ Ohjeet, kriteerit, 
hallintopäätös

▪ Sopimukset (yksityiset)

▪ ”Perälauta”

Valta 

Henkilöstö

Tuottajat / toimialat

Johtaminen

Korvausmallilla voidaan vaikuttaa 
tuottajan kannustimiin. Korvaus voi 

esim. riippua palveluiden 
vaikuttavuudesta.

Erilaiset ohjeet ja säännöt ohjaavat tuottajaa. 
Myös mahdollisus vallan käyttöön (esimerkiksi 

tuottajaa vaihtamalla, jos tulokset eivät 
tyydytä) ohjaa tuottajia.

Vertailukelpoinen tieto vähentää 
informaatioasymmetriaa ja vahvistaa 

järjestäjän neuvotteluasemia suhteessa 
tuottajaan. Lisäksi tieto itsessään ohjaa 

tuottajien toimintaa ja asiakkaiden 
valintaa.

Mitä tahansa ohjausmallia on 
vaikea saada toimimaan, jos 

osapuolet eivät keskustele 
keskenään eikä niiden väli llä 

ole luottamusta.

Järjestäjän ohjaaminen kohdistuu 
tuottajaorganisaatioon, mutta kääntyy 

konkreettisiksi tuloksiksi vasta 
henkilökunnan toiminnassa, johon 

vaikutetaan johtamisen kautta

Järjestäjä

Järjestäjä tarvitsee palvelutuotannon 
ohjaamiseen ohjausmalleja ja keinoja



Muutosjohtajien kokous, 19.12.2018



Hallintopäätös on keskeinen tuottajien ohjauksessa

Kirsi Varhila, 8.11.2018



Hallintopäätös suoran valinnan sekä asiakasseteli- ja hebu-
palveluntuottajien ohjauksessa

Kirsi Varhila, 8.11.2018



Mikä ohjauskeino on kyseessä?

Kirsi Varhila, 8.11.2018



Muutosjohtajien kokous, 19.12.2018


