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Lähtökohta valmistelutyölle

Valmistelun periaatteet ja painopisteet 

• Asiakaslähtöisyys 

• Asiakkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön 

aktiivinen osallistaminen kehittämistyöhön

• Maakunnan muutosvisio ja –strategia

• Palvelukokonaisuuksien ja uusien 

toimintamallien suunnittelu

• Palvelulupaukset

• Toimeenpanovaiheen hallinnollinen valmistelu

• Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä ja 

maakuntien viitearkkitehtuuri

• Tietojohtaminen

Pohjois-Savon maakunnan tavoitteena on 
olla Suomen halutuin elämisen ympäristö, 
jossa tarjotaan laadukas ja turvallinen arki 
kaikissa elämänvaiheissa. 



Valtakunnallinen 

aikataulu
Väliaikaishallinto

Talvi 2018 / 2019

Maakuntavaalit
kevät 2019

Uusi 
maakuntavaltuusto 
aloittaa syksy 2019

Uusi 
maakunta 
1.1.2021 

Eduskunnassa käsittelyssä yli 40 lakia, äänestykseen arviolta marraskuussa 2018

Sote-valiokunnan kokoukset syksy 2018 

Pohjois-Savossa toiminut ns. koordinoivana tahona väliaikainen valmistelutoimielin VATEPOS
http://www.pohjoissavo2019.fi/valmistelu/valiaikaishallinnon-jasenet.html

http://www.pohjoissavo2019.fi/valmistelu/valiaikaishallinnon-jasenet.html


Siirtyvät 

tehtävät

Pohjois-Savon raportit ja valmisteluaineisto 
www.pohjoissavo2019.fi

http://www.pohjoissavo2019.fi/


SOTE TUOTANTO

VALMISTELTAVA KOKONAISUUS



Pohjois-Savon

valmistelun eteneminen 

syksy 2018 -> 

 Jatketaan järjestämisen (maakunta) ja tuotannon (liikelaitos) erittelyä 
 Poliittisen rakenteen ja konsernirakenteen hahmottelua
 Pidetään valmius kohti toimeenpanovaihetta & uudelleen 

organisoitumista
 Koetalousarvio
 Rekrytointivalmius



Mietinnässä päätöksenteko ja 
konsernirakenne

Lainvaatimat: nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto
Vapaaehtoiset: Osallisuus- ja järjestöneuvosto ? kuntaneuvosto (nykyinen kj.kokous)? 

 Maakuntavaltuuston koko Pohjois-Savossa 69 hlöä.

 Järjestäjän päätösvaltaa käyttävät 
maakuntavaltuusto, maakuntahallitus sekä 
mahdollisesti hallintosäännössä määrätyt 
lautakunnat ja maakunnan viranhaltijat. 

 Maakunta päättää hallintosäännössään siitä, mille 
toimielimille järjestämistehtävää koskeva 
toimivalta osoitetaan.



Maakuntavaltuusto

Maakuntahallitus

Elinvoima ja 
kansainväli-

syyslautakunta

Asiakkuus ja 
Palvelut

Lautakunta
JÄRJESTÄJÄ
Poliittinen 
ohjaus

Liikelaitos
Liikelaitoksen johtokunta

TUOTANTO

Yhtiöt
• Konserniyhtiöt

• TAHE
• Tukipalvelut

• Osakkuusyhtiöt
• Tilakeskus
• Vimana
• Sote-digi

Lupa- ja 
valvontajaosto

Konserniohjaus,
sisäisen 

valvonnan ja 
riskienhallinnan

jaosto

Tarpeelliset 
jaostot

Taseyksikkö
Sotekeskus

Muut taseyksiköt  n kpl

Kokonaisturvalli
-suus lautakunta 

tai jaosto

Poliittinen päätöksenteko, luonnos 08.04.2018

Tarpeelliset 
jaostot

Tarpeelliset 
jaostot

Omistaja
ohjaus

Vaikuttamistoimielimet
nuoriso, vammais, vanhus

Vapaaehtoiset
Osallisuus- ja järjestö- sekä

Kuntaneuvosto

Lakisääteiset 
lautakunnat



Maakunnan järjestämisvastuulla oleva 

palvelutuotanto

 Maakunnan liikelaitos, maakunnan yhtiöt

 Ulkoiset palveluntuottajat, ostopalvelut

 Maakuntien yhteiset palvelut, yhteistyöalueen sopimus palveluista

 Maakuntien yhteiset tukipalvelut

Maakunnan palvelutuotanto jakaantuu maakunnan sekä yllämainittujen kesken. 

Palvelutuotanto:

 Aluekehittäminen ja kasvupalvelut (osittain liikelaitokseen)

 Liikenne, infrastruktuuri ja alueiden käyttö 

 Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut sekä lupa- ja valvontatehtävät

 Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut (liikelaitokseen)

 Sote – tuotanto (pääosin liikelaitokseen)



MAAKUNTA järjestäjänä vastaa:

- Kokonaisturvallisuus(sis. varautuminen ja riskienhallinta)

- SOTE järjestäjä
- Aluekehittäminen ja kasvupalvelut 
- Liikenne, infra ja alueiden käyttö 
- Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuolto
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot
- Osallisuus
- Viestintä
- Kiinteistöt, tila-asiat

-

Maakunnan liikelaitos 
tuottajana vastaa:

Osin kasvupalvelut 

Lomitus

Sote-tuotanto

Pelastustoimi ja 
turvallisuuspalvelut

Uudentyyppinen yhteistyömaakunta

Kasvupalveluiden (työllisyyspalvelut) allianssimalli 

Jako elinvoimatehtävien kesken (alueidenkäyttö, 
infra, tie- ja liikenne, yleiset alueen 
kehittämistehtävät ml. maaseudun kehittäminen)

Varautuminen (kokonaisturvallisuus)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Osallisuus

Lasten ja nuorten palvelut (sivistys, nuorisotoimi, 
kolmas sektori, yritykset, harrastukset)

Ympäristöpolitiikka ja siihen liittyvät yhdyspinnat

Muut yksittäiset yhdyspinnat maakunnan kanssa

Maakunnan yhtiöt &
Osakkuusyhtiöt

Talous ja henkilöstöhallinto Monetra Pohjois-Savo
Tukipalvelut Servican yhtiöittäminen

Työterveyshuolto Yhtiöittäminen
Islab Yhtiöittäminen

Kansallisia mmTilakeskus, Sote digi

Hankintana ulkopuolisilta 
palveluntuottajilta

Esimerkiksi:
Kasvupalveluita
Liikenne, infra ja alueiden käyttö –
kokonaisuuden palveluita
Ympäristöpuolen palveluita
Sote- tuotantoa
Muita yksittäisiä hankintoja 
Innovaatioalustat?

Esimerkkejä 
jaottelusta 
(huom. ei sisällä kaikkea!)



Maakunnan ohjaus

 Maakuntastrategia on maakuntavaltuuston ohjausväline maakunnan johtamisessa. Maakunnan 
palvelulupaus on osa palvelustrategiaa. Siinä ilmaistaan, miten maakunta toteuttaa 
järjestämisvastuullaan olevia palveluja asukkaat huomioon ottavalla tavalla. 

 Hankintojen ohjaus: hankintojen keskittäminen kattaa lähtökohtaisesti maakunnan kaikki 
toiminnot ja toimintayksiköt yksikkökustannusten ja hankintatoimen tehokkuuden optimoimiseksi

 Talousohjaus: Järjestäjän on seurattava ja tunnettava myös palvelutuotannon 
kustannusrakenteita, jotta järjestäjä voi määritellä tuottajille maksettavat korvaukset oikealla 
tasolla. Maakunnan vastuulle kuuluu julkisesti rahoitettujen palveluntuottajien toiminnan seuranta 
ja valvonta

 Asiakasohjaus: Palveluverkon suunnittelu ja hallinta: asukkaiden palvelutarpeisiin ja 
palvelustrategiaan perustuva joustava ja kustannustehokas palveluverkko, hyödyntäen 
monipuolisia sähköisiä palveluita

 Valvonta: Omavalvontasuunnitelmassa sovitaan menettelytavat palvelutoiminnassa havaittujen 
riskien, vaaratilanteiden ja laadullisten puutteiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillisen osaamisen varmistamiseksi. 

 Osallisuus: Osallisuus maakunnassa asukkaana, asiakkaana ja poliittisen päätöksenteon kautta.



Palvelutuotanto monituottajamallissa

 Maakunnan on omassa toiminnassaan erotettava palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. 
Maakunnan omasta palvelujen tuottamisesta vastaa maakunnan liikelaitos. Pohjois-Savossa 
tuotantoa valmisteltu yhden liikelaitoksen mallilla, jossa liikelaitoksella voi olla useita 
palveluyksiköitä (Pohjois-Savossa ns. taseyksikkö / laskennallinen yksikkö).

 Maakunta varmistaa, että sen järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavalla liikelaitoksella, 
palveluja tuottavilla yrityksillä, yhteisöillä ja säätiöillä on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja 
taloudelliset edellytykset huolehtia palveluiden tuottamisesta. 

 Hallintopäätös sisältää maakunnan asettamat ehdot palveluntuottajille.

 Maakunnalla kokonaisvastuu palveluiden yhteensovittamisesta ja integraation 
toteutumisesta. Yksittäisten asiakkaiden tarpeiden mukainen palveluiden kokonaisuus määritetään 
asiakassuunnitelmassa. 

 Maakunnan on palveluja järjestäessään huolehdittava, että mahdolliset maakunnan liikelaitoksen 
tuottamat sosiaalipalvelut tai asiakasseteli- tai henkilökohtaisen budjetoinnin palvelut, sosiaali- ja 
terveyskeskusten tuottamat palvelut, Kelan palvelut, maakunnan muu palvelutuotanto ja julkisen 
hallintotehtävän palvelut sekä kasvupalvelujen tuottajien palvelut integroidaan.



Palvelutuotannon integrointi monituottajamallissa

• 1. Sopimuksellisuus

• 2. Asiakaslähtöisyys – palvelulupaus + mittarit

• 3. Allianssimalli tai kevyt allianssi: jaetut tavoitteet

• 4. Innovatiivisuus hankinnoissa: ostetaan palvelu- ja hoitoketjuja yksittäisen 

palvelun sijaan

• 5. Tehokkuus palvelutuotannossa: tuotantotapojen optimointi vrt. kotihoito 

(logistiikka, sähköinen asiointi, virtuaalikäynnit ym)

• 6. Itsenäinen prosessivastuu: sähköinen asiakkuuden hallinta palvelut, 

eurot, sopimukset jne

• 7. Tiedon hallinta: Kanta + Kansa, UNA-ydin (kansallinen tiedonhallinta)



Prosessivastuu
Sopimus

Maakunnan 
liikelaitoksen yksikkö

Maakunta-
hallinto

€

€

€

SOTE-keskuksen toimintojen 
ostaminen (palvelukokonaisuuden 
ostaminen)

Palvelu-/hoitoketjujen ostaminen 
(integroidaan palvelut tilaajan toimesta)

Palvelusuoritteiden 
ostot (suorite/hinta)

Asiakasetelit,
markkinoihin sopeutetut kilpaillut 
palvelut

Kustannuskompensaatiot 
(sijainti, valmius, 
tarjonta, kapasiteetti )

Tulosten ostaminen 
(Innovaatiovastuu 
liikelaitokselle)

Investointimuotoiset elämäntilanteen 
muutoskokonaisuudet 
(Tavoitteelliset intensiiviset palvelukokonaisuudet)

Kapitaatiokorvaus
henkilökohtainen budjetti 
(Asiakas/potilas päättää)

Allianssimalli

VALTIO

Yksityinen 
palvelutuottaja

Yksityinen 
palvelutuottaja

Yksityinen 
palvelutuottaja

Sopimu
s

Sääntö-
kirja

Maakunnan 
liikelaitoksen yksikkö

Maakunnan 
liikelaitoksen yksikkö

Maakunnan 
liikelaitoksen yksikkö

Maakunnan 
liikelaitoksen yksikkö

€

Sopimus

Resurssit / tuotanto
Erno Säisänen 2018

€



Uusi valinnanvapauslakiesitys

• Järjestämis- ja tuotantovastuu kuuluu maakunnalle, yksityinen tuotanto täydentää sitä

• Maakunnan tuotanto ei ole markkinalähtöistä – huom. 56 §

• Maakunnan liikelaitoksen yhdessä toimii sote-keskus ja suun hoidon yksikkö (eivät 

ole yhtiöitä). Tällä varmistetaan palveluiden saatavuus kaikissa olosuhteissa

• Sote-keskuksissa terveysneuvonta, lääkärin- ja hoitajan vastaanotto ja sos.huollon

neuvonta- ja ohjauspalvelut (myös pienemmät tuottajat voivat olla mukana)

• Sote-keskus ei voi myöntää asiakasseteliä (liikelaitos myöntää asiakassetelit ja 

henkilökohtaisen budjetin)

• Sote-keskuksissa voi olla vain sosiaalihuollon neuvonta- ja ohjauspalveluita 

• Palvelun tuottaja voi tarjota asiakkaalle maksullisia lisäpalveluja

• Palvelun tuottajalla on mahdollisuus valita asiakkaansa kieltäytymällä sitoutumasta 

asiakkaaksi/potilaaksi pyrkivän henkilön hoitoon tai palveluun.



Valinnanvapaus



Maailma muuttuu









Hallinnointitiedot

Mari Antikainen, perusturvajohtaja

• Valtakunnalliset tiedonhallintapalvelut §77

1. Suoran valinnan

– (asiakkaan toimet)

2. Valinnanvapauden tietopalvelu 

– (asiakkaan tuottajat ja palvelut)

3. Tuottajahallintapalvelu

– (sopimusilmoitukset)

4. Palvelutuotannon seurantapalvelu 

– (tiedot asiakkaiden palveluista)

5. Yhteiskuntavastuun tietopalvelu,

– (tiedot palvelutuottajista)

• Maakunta 79§

• tuotettava seuraavat tiedot:

• 1) annetut asiakassetelit; 

• 2) myönnetyt henkilökohtaiset budjetit; 

• 3) asiakassetelillä tai henkilökohtaisella 
budjetilla maksettavien palvelujen 

tuottajat;

• 4) asiakassetelin ja henkilökohtaisen 
budjetin perusteella annetut palvelut. 



Alustavia HEBU-kokemuksia (STM kolumni 4.10.2018)

• Asiakkaan päivätoiminnan kustannukset muutettiin palvelutarpeen arvion jälkeen henkilökohtaiseksi budjetiksi 

(palveluseteli), jolla asiakas hankki taideopetusta kotiinsa kokeiluun hyväksytyltä palveluntuottajalta. 

• Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaille on voitu kokeilussa järjestää kotipalvelua joustavammin ja yksilöllisemmin 

Mm. ilta-aikoina. Osa kunnan tuottamista perhepalveluista muutettiin henkilökohtaiseksi budjetiksi ja asiakas 

hankki palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta, jolla on mahdollisuus joustaviin käyntiaikoihin.

• Ikääntyneiden kotihoidon asiakkailla henkilökohtaista budjettia on käytetty muun muassa omavalmennuksen 

hankkimiseen tilanteessa, jossa asiakas kotiutuu sairaalan hoitojaksolta. Asiakas on vaihtanut osan kotihoidon 

käynneistään henkilökohtaiseksi budjetiksi ja hankkinut sillä kahden kuukauden omavalmennuksen. 

• Kotona käyvän omavalmentajan avulla on kartoitettu asiakkaan tuen tarve kotona pärjäämiseen sekä tuettu 

asiakkaan omia voimavaroja ja mahdollisuuksia hakeutua kodin ulkopuoliseen viriketoimintaan. Omaishoitajat taas 

ovat vaihtaneet kokeilussa omia omaishoidon vapaitaan omaishoidettavan budjetiksi, jolla asiakas on hankkinut 

kotiinsa siivousta tai fysioterapeutin kotiohjausta.

• Asiakas vaihtoi terapiakeskustelukäynnit henkilökohtaiseksi budjetiksi, jolla hän hankki ammatillisen tukihenkilön 

yksityiseltä palvelutuottajalta. Ajatuksena oli, että tukihenkilöllä on mahdollisuus tarvittaessa tukea asiakasta 

tämän arjessa, kotona ja harrastuksissa vähintään kerran viikossa asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.



• Kuntien ja kuntayhtymien tuottamista vammaispalveluista kaikkia palveluita 
tuotetaan kilpailuilla markkinoilla viranomaistyötä lukuun ottamatta. Oma 
tuotanto voi jatkaa liikelaitoksen toimintana ilman yhtiöittämistä.

• Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piiriin kuuluvia palveluita voi 
valinnanvapauslaki esityksen mukaan tuottaa vain yksityiset palveluntuottajat. 
Tämä voi edellyttää jatkossa liikelaitoksessa palveluiden yhtiöittämistä omien 
palveluyksiköiden tuotannon turvaamiseksi. 

• Liikelaitoksen tehtävänä on myös huolehtia erityisvastuualueen kanssa 
sovituista valtakunnallisista velvoitteista ja terveydenhuolto – ja sosiaalialan 
tutkimuksesta ja opetuksesta.



Valinnanvapauspalveluiden lisäksi ostopalvelulle on 

tarvetta: esimerkkinä sosiaali- ja terveyspalvelut

• vammaisten henkilöiden päivä- ja työtoiminta

• lasten kotisairaanhoito- ja kotisairaalapalvelut

• perhetyö

• tehostettu perhetyö

• tapaamisten valvonta

• adoptioneuvonta

• perheasiain sovittelu

• tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelut

• avoperhekuntoutus, laitosperhekuntoutus

• ammatillinen perhekotitoiminta

• päihdepalvelut, kuntoutuskotipalvelut, vammaispalvelut, asumispalvelut jne.



SOTE tuotanto

• Sosiaali- ja terveyspalveluja tuotetaan joko liikelaitoksen palveluina tai sote-
keskusten ja suunterveydenhuollon yksiköiden palveluina (suoran valinnan 
palvelut). Lisäksi palveluja tuotetaan asiakassetelipalveluina, henkilökohtaisen 
budjetin mukaisena palveluna tai ”perinteisenä” ostopalveluna.

• Liikelaitoksen SOTE- keskuspalveluilla on toimipiste jokaisessa Pohjois-Savon 
kunnassa ja niissä liitoskunnissa, joissa on nyt toimiva toimipiste. Lisäksi 
liikelaitos ylläpitää erillisiä verkostomaisia perhekeskuksia (lapset, nuoret ja 
lapsiperheet) ja ikäkeskuksia, joista liikelaitos tuottaa jalkautuvia 
konsultaatiopalveluja väestön tarpeiden mukaisesti. 

• Maakunnan liikelaitos järjestää tarvittavat palvelut palveluverkkonsa mukaisesti. 



Sote tuotanto

LIIKELAITOS

SOTE keskukset

ja suunhoidon yksiköt

Omissa taseyksiköissään

Lapset ja perheiden

palvelut
Ikääntyneiden

palvelut

Yleiset ja yhteiset palvelut 

Työikäisten palvelut

yhteiset 

tukipalvelut

TKI 
tuotannon 

osalta

KYS Erva vastuut kansalliset vastuut
Opetus ja tutkimus

Perhekeskus
Erityispalvelut

OT-keskuspalvelut
Ikäkeskus Monialainen työikäisten 

palvelukeskus



www.pohjoissavo2019.fi

www.alueuudistus.fi

Lisätietoja

http://www.pohjoissavo2019.fi/
http://www.alueuudistus.fi/

