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Mitä kuuluu soteuudistukselle palveluntuottajien 
näkökulmasta?



Mikä se maakunta olikaan?

Lähde: 
Alueuudistus.fi



Missä mennään tänään?

• Sote- ja maakuntauudistuksesta (HE 15/2017 vp)
• Valinnanvapauslaista (HE 16/2018 vp) sekä 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista koskevasta laista (HE 

52/2017 vp)

Eduskunnan sosiaali- ja 
terveysvaliokunta on 

hyväksynyt mietintöluonnokset

• Hallituksen esitysten peruslähtökohdat säilyisivät ennallaan, mutta 
valiokunta ehdottaa lukuisia muutoksia useisiin pykäliin

Mietintöluonnos ei ollut yksimielinen, 
mutta

• Perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa mietintöluonnoksista
• Sosiaali- ja terveysvaliokunnan toinen käsittely
• Eduskuntakäsittely, takarajana 13.3.

Jatkoaskeleet
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Sote-keskuksen palvelut

• Neuvontaa ja ohjausta terveysasioissa ja sosiaalihuollossa
• Yleislääkäri ja muut terveydenhuollot ammattilaiset hoitavat laajalti terveysasioita 
• Lähete laboratorioon ja kuvantamistutkimuksiin, lähete erikoissairaanhoitoon 

Peruspalvelut

• Terveydenhuollon ammattihenkilöiden konsultaatio- ja vastaanottopalveluja siten, että 
palveluja väestön palvelutarvetta vastaavasti

• Vähintään kahdelta seuraavalta lääketieteen erikoisalalta: lastentaudit, geriatria, silmätaudit, 
psykiatria, fysiatria, ortopedia, ihotaudit, sisätaudit, kardiologia, endokrinologia ja 
reumatologia

Lisäksi

• Suoran valinnan palvelujen kehittämiseksi toteutetaan pilotointi vuosina 2019—2022
• Pilotoinnin tarkoituksena on saada kokemusta suoran valinnan palvelujen 

palvelukokonaisuuksista ja palveluntuottajien sopimus- ja korvausmalleista, kerätä tietoa 
valinnanvapauden toteutumisesta suoran valinnan palveluissa sekä tukea sosiaali- ja 
terveyskeskusten ja suunhoidon yksiköiden toiminnan käynnistämistä 

Pilotointimahdollisuus



Suun hoidon yksikön palvelut
• Terveysneuvonta, suusairauksien ennaltaehkäisy, neuvonta ja terveystarkastukset.
• Suun ja hampaiden tutkimus, hoidon tarpeen arviointi, hoidon suunnittelu, oireen 

mukainen hoito sekä hammasproteettiset korjaukset. 
• Suun ja hampaiston korjaavat, kirurgiset hoitotoimenpiteet, iensairauksien ja 

hammasinfektioiden hoidot. 
• Kuvantamispalvelut, hammaslääkärin todistukset ja lausunnot. 

Palvelut

• Palvelut ja maksut ovat kaikissa hammashoitoloissa samat 
• Suunhoidon yksikkö vastaa aina asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta, vaikka se 

käyttäisi osassa palvelujaan alihankkijoita.
Laatu ratkaisee

• Suoran valinnan palvelujen kehittämiseksi toteutetaan pilotointi vuosina 2019—2022
• Pilotoinnin tarkoituksena on saada kokemusta suoran valinnan palvelujen 

palvelukokonaisuuksista ja palveluntuottajien sopimus- ja korvausmalleista, kerätä 
tietoa valinnanvapauden toteutumisesta suoran valinnan palveluissa sekä tukea sosiaali-
ja terveyskeskusten ja suunhoidon yksiköiden toiminnan käynnistämistä 

Pilotointi-
mahdollisuus



Asiakasseteli
Asiakas voi saada maakunnan liikelaitokselta asiakassetelin palvelun hankkimiseen  
yksityiseltä tuottajalta. Maakunnan liikelaitos arvioi ensin palvelutarpeen. Jos asiakas 
ei  halua asiakasseteliä, hän saa palvelut liikelaitoksesta tai muulla tavoin
ostopalveluna.

• Asiakassetelillä saa laissa määrättyjä ja 
maakunnan  päättämiä palveluja yksityiseltä
palveluntuottajalta.

• Asiakas voi valita maakunnan hyväksymän 
palveluntuottajan  mistä tahansa maakunnasta.

• Asiakasmaksu on sama samasta palvelusta ja sen 
perii maakunta, ei palveluntuottaja.

• Maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan 
palvelujen  kokonaisuudesta, laadusta ja
kustannuksista.

• Asiakasseteli otetaan käyttöön laissa määritellyissä  
palveluissa ja muissa maakunnan päättämissä 
palveluissa  (esim. kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, 
sosiaalinen kuntoutus).





Asiakassetelin sisältö
Maakunnan liikelaitoksen on tarjottava asiakkaalle asiakasseteli tuotantovastuulleen kuuluvien 
seuraavien tarkemmin määrittelemiensä muiden kuin suoran valinnan palvelujen saamiseksi: 
1. sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdissa tarkoitettu sosiaalinen kuntoutus; 
2. sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitettu kotipalvelu; 
3. sosiaalihuoltolain 20 §:ssä tarkoitettu kotihoito; 
4. sosiaalihuoltolain 21 §:ssä, vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

annetun lain 8 §:n 2 momentissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:n 1 
momentin 4 kohdassa tarkoitetut asumispalvelut; 

5. sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ssä tarkoitettu vammaisten henkilöiden työtoiminta; 
6. terveydenhuoltolain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu kotisairaanhoito; 
7. terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun lääkinnällinen kuntoutukseen liittyvät terveyden-

huollon ammattihenkilön yksittäiset vastaanottokäynnit; sekä 
8. suunhoidossa tarpeelliset hammasproteettiset hoidot. 
Maakunta voi rajata asiakassetelin käyttöönoton laajuutta kussakin 1 momentissa tarkoitetussa 
palvelussa, jos se on välttämätöntä palvelukokonaisuuksien toimivuuden tai palvelujen 
kustannustehokkaan järjestämisen perusteella. 



Hämeen liiton väestösuunnitteen ikäjakauma 2017-2040



Yksilölliset palvelut henkilökohtaisella budjetilla

• Henkilökohtaisella budjetilla voi valita palveluntuottajaksi järjestön tai yrityksen ja 
vaikuttaa palvelun sisältöön.

• Budjettia saa käyttää asiakassuunnitelman mukaisissa palveluissa  
ja asiakassuunnitelmassa määriteltyjen sisältöjen puitteissa. 
Asiakas voi  itse päättää, mistä hankkii palvelut ja minkälainen apu 
tai tuki  auttaa juuri häntä parhaiten.

• Maakunnalla on velvollisuus ottaa henkilökohtainen budjetti  
käyttöön vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille, joilla on 
jatkuvaa ja laaja-alaista avun tarvetta ja jotka pystyvät joko  itse 
tai tuettuna suunnittelemaan ja valitsemaan omat palvelunsa.

• Maakunta maksaa suoraan palveluntuottajalle henkilökohtaisen  
budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan tilille ei siirry rahaa.

• Pilotointimahdollisuus 2019-2021





Henkilökohtainen Budjetointi

- Maakunnan liikelaitoksen on tarjottava henkilökohtaista budjettia 
vanhuspalvelulain 3 §:n 2 kohdassa, vammaispalvelulain 2 §:ssä tai 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 §:ssä
tarkoitetulle henkilölle, jolla on todettu tarve sosiaali- ja terveyspalveluille. 

- Henkilökohtaista budjettia voidaan käyttää niiden 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettujen asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
tuottamisessa, joilla on jatkuvaa ja laaja-alaista avun tai tuen taikka 
hoidon ja huolenpidon tarvetta ja jotka pystyvät joko itse tai 
tuettuna suunnittelemaan ja valitsemaan omat palvelunsa.

- Pilotointimahdollisuus 2019-2021

- https://www.youtube.com/watch?v=ggJfJrD-UVM&feature=youtu.be



Eri toimijoiden roolit

Maakunnan järjestäjä

• Järjestää palvelut asukkaiden 
tarpeiden mukaisesti

• Tiedottaa, kehittää, 
koordinoi

• Tukee ja neuvoo 
palveluntuottajia 
muutoksessa

• Ohjaa ja valvoo tuottajia
• Tekee ns. hallintopäätöksen

Liikelaitos

• Toimii yhteistyössä kaikkien 
toimijoiden kanssa

• Määrittää asiakassetelin 
tarkemman sisällön ja arvon

• Valvoo tuottajien toimintaa

Palveluntuottaja

• Noudattaa lakeja ja asetuksia
• Listautuu maakunnalle 

palveluntuottajaksi ns. 
tuottajahallintapalvelun 
kautta

• Hallintopäätöksen ehtojen 
noudattaminen
• Tuottaa maakunnan 

palvelulupauksen mukaista 
palvelua

• Osallistuu kehittämiseen, 
varautumiseen, arviointiin, 
raportointiin jne

• Saa korvauksen 
järjestäjältä



Tuottajille maksettavat korvaukset
• Kapitaatiokorvaus

• Määrään vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan ikä, sukupuoli, sosioekonomiset tekijät ja 
hoidon tarve. 

• Sote-keskuksen korvauksista vähintään 2/3 perustuu kapitaatiokorvaukseen. Suun 
terveydenhuollossa vähintään puolet.

• Lisäksi voidaan maksaa myös muita, esim. suoritteisiin perustuvia korvauksia ja/tai 
kannustimia

Sotekeskus ja suun 
hoidon yksikkö

• Tuotteistetun palvelun mukainen korvaus
• Mahdolliset kannustimet ja esim. olosuhdekorvaukset 

peruskorvauksen lisäksi
Asiakasseteli

• Maakunta ei määritä hintaa, asiakas saa hankkia palveluita 
myönnetyn budjettinsa puitteissa. Budjetin suuruudesta 
päätettäessä on huomioitava asiakkaan palvelutarve ja se, 
mitä palvelujen tuottaminen liikelaitoksessa maksaisi.

Henkilökoh-
tainen budjetti



Valinnanvapauden pilotointi Kanta-
Hämeessä
• Hämeenlinnassa kokeillaan sote-keskuksen suoraa valintaa 10/2018 

saakka
• Kansallisesti meneillään 10 kokeilua (sote-keskus, suun th, henkilökohtainen 

budjetointi)

• Kanta-Häme hakeutunut pilottiin kahdesti
• Sote-keskuksen valinta
• Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointi

• Jatkoa varmasti seuraa
• Lait voimaan
• Kriteerit tietoon
• Hakupäätökset

•  Yhteiset työpajat palveluntuottajien kanssa



Pienten ja keskisuurten yritysten roolista

”Työ- ja elinkeinoministeriö teetti keväällä Accenturella selvityksen 
pk-yritysten asemasta sote-uudistuksessa. Se arvioi, että yrittäjillä 
vaihtoehtoja on kolme: investoida, myydä tai lopettaa tai ”jatkaa 
nykyistä liiketoimintaa mahdollisimman pitkään”.
Saarikon mukaan pienet eivät pärjää itsestään. Hän on valmis 
miettimään keinoja, joilla useampi päätyy investoimaan. Se voisi 
tarkoittaa esimerkiksi julkista tukea sote-uudistuksen edellyttämiin 
tietojärjestelmiin.
”Jos se tarkoittaa subventiota, sen voi tulkita niin. Enemmän 
tarkoitan tätä kuitenkin tavoitteena, ettei pääsy tietojärjestelmiin 
saa olla este, ja pitää olla väylä, jolla alkuinvestointi tehdään 
yrityksille riittävän helpoksi.’”
Lähde: Uusi Suomi 19.11.2018, 
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/264963-sote-markkinoilla-kay-
kova-rytina-yrityskauppa-joka-neljas-paiva



Kiitokset!

Niina Haake puh. 040 869 6436
niina.haake@hame.fi


