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• julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkossakin tuottaa julkiset, 
yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. 

• asiakkaalla olisi kuitenkin nykyistä suurempi vapaus valita haluamansa 
palveluntuottaja.

Palvelujen tuottaminen

• tarkoittaa sitä, että palveluntuottaja henkilökuntineen tarjoaa konkreettisesti 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ihmisille

• järjestämisestä vastaa 1.1.2021 lähtien maakunta, kun nykyisin vastuu on kunnilla ja 
kuntayhtymillä

• maakunta kertoo palvelustrategiassaan mitä palveluja asukkaille tarjotaan ja miten 
sovitetaan yhteen valinnanvapauden piirissä olevat palvelut ja muut sosiaali- ja 
terveyspalvelut

• julkisesti rahoitetun sosiaali- ja terveyspalvelun tuottaja voi olla maakunnan 
liikelaitos, yhtiö, yhteisö, yhdistys, osuuskunta, säätiö tai itsenäinen 
ammatinharjoittaja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat



Maakunta tuottajana

• 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 palvelu 
(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 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



1. Uudistus toteutuu hallituksen aikataulussa
- lakipaketin hyväksyminen marras-joulukuu 2018 (tai talvella, 

viimeistään 14.3.19) pienin muutoksin
- vaalit 5/2019 (tai syksyllä 2019)
- maakuntavaltuusto järjestäytyy 8/2019 (tai 1/20)
- maakunta aloittaa 1.1.2021, valinnanvapaus porrastaen

2. Uudistus siirtyy seuraavalle hallitukselle
a. Nykyisenkaltainen malli

- Uudistus ”kaatuu eteenpäin”
- Muutoksia lähinnä valinnanvapauteen 

b. Sote-kuntamalli (SDP:n malli)
c. Sote-kuntayhtymämalli

- Pakotetaan ”taloudellisilla kannusteilla”
d. Uudistus jäädytetään

- Osa kunnista ulkoistaa Soten, osa maakunnista perustaa 
Sote-kuntayhtymän
Mitä kussakin mallissa tapahtuu Makulle?!

Maku-Soten Skenaariot                      (J.L)



• Muutostoimiston vastuuvalmistelijat ovat listanneet 
kunkin skenaarion mukaiset tehtävät

• Tämän jälkeen vedetty yhteen skenaarioille yhteiset, 
Kymenlaaksolle keskeiset toimenpiteet

• Nyt tehdään ensisijaisesti skenaarioiden yhteiset 
tehtävät

• Toissijaisesti 1. skenaarion mukaiset tehtävät

• Jos aikaa jää, tehdään muita Kymenlaaksolle tärkeitä 
tehtäviä
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