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Uuden soten kulmakivet
1.

Vahva järjestäjä
•

2.

Palvelujen integraatio
•
•
•

3.

tuki asiakaslähtöisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun hyödyntämiselle

Kustannusten kasvun hillintä
•
•
•

5.

Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi
oikea hoito ja palvelu sekä sen edellyttämä osaaminen oikeaan aikaan
sujuva hoito- ja palveluketju väestön ja asiakkaiden tarpeen mukaan

Valinnanvapaus
•

4.

18 maakuntaa

kasvun taittuminen 3 mrd eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä
oikea-aikainen palvelu
parhaiden käytännöt ja vaikuttavimmat palvelu- ja hoitomuodot

Digitalisaatio
•
•
•

Arki on digitalisoitu
Tieto kulkee ja tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia
Tiedolla johdetaan
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Kustannukset valinnanvapausmallissa
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Lakiesitys asiakkaiden
valinnanvapaudesta
ylijohtaja Outi Antila
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Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja
terveydenhuollossa
•
•
•
•
•
•
•

•

Luku 1: Yleiset säännökset
Luku 2: Asiakkaan valinnanvapaus
Luku 3: Suoran valinnan palvelut
Luku 4: Maakunnan liikelaitoksen
valinta
Luku 5: Asiakasseteli maakunnan
liikelaitoksen tuotantovastuulla
olevissa palveluissa
Luku 6: Henkilökohtainen budjetti
Luku 7: Neuvonta ja ohjaus,
palvelutarpeen arviointi ja palvelujen
yhteen sovittaminen

•
•
•
•
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Luku 8: Palvelun tuottajien
hyväksymis- ja sopimusmenettely
Luku 9: Palvelujen tuottaminen ja
palvelun tuottajien velvoitteet
Luku 10: Palvelun tuottajalle
suoritettavat korvaukset
Luku 11: Erinäiset säännökset
Luku 12: Voimaantulo,
siirtymäsäännökset ja
käyttöönottoaikataulu
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Valinnanvapauslain lausuntopalautteen viisi keskeisintä tulosta

3. Hyvinvointi ja terveys perustana rahoituskriteereissä
• Rahoituksen kriteerejä muutetaan ihmisen
hyvinvointi- ja terveysriskiin perustuvaan malliin.

1. Muutokset toimeenpanoaikatauluun
• Valinnanvapauslaki astuu voimaan, suunhoidon
yksikkö valittavissa ja asiakasseteli ja
henkilökohtainen budjetti käytössä 1.1.2019.
Maakunnilla on erilaiset valmiudet toimeenpanna
valinnanvapaus. Osa maakunnista aloittaa puoli
vuotta etuajassa, osa aloittaa puoli vuotta jäljessä.
Hitaimmat voivat saada välttämättömistä syistä
lisäajan.

• Malliin myös tehokkaat kannustimet vaikuttavaan
hoitoon ja palveluun sekä palveluintegraatioon.
4. Avoimuus yhtiöiden verotuksessa
• Yhteiskuntavastuuta ja verotustietojen avoimuutta
koskeva terävöitetty säännös: tiedetään verotettava
tulo, maksettu vero ja minne maksettu.
5. Työkaluja yhdenvertaisuudesta huolehtimiseen

2. Korvausjärjestelmä estää kermankuorinnan

• Maakunnille on luotu yhdenvertaisuutta ja palvelujen
saatavuutta varmistavia työkaluja. Rahoitus tukee
yhdenvertaisuutta.

• Tuottajien korvaukset ja kannusteet estävät
kermankuorintaa asikasavalinnassa.

• Täsmällisemmät säännökset ja vähemmän
maakuntakohtaista vaihtelua palvelujen sisällössä.

• Lisäksi kermankuorinnan kieltäminen lailla: Tuottajat
eivät voi valikoida asiakkaitaan eikä tuottaja näe
etukäteen tietojärjestelmästä kuka ilmoittautuu
asiakaslistalle.

• Kattavasti hyvän hallinnon varmistavat menettelyt.
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Millaisia valintoja
asiakas voi tehdä?
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Maakunnan liikelaitoksen
palvelut
•

•

•

•

Maakunnan liikelaitos tarjoaa sinulle ne palvelut,
joita ei saa sote-keskuksesta tai hammashoitolasta
(päivystys ja suurin osa erikoissairaanhoidosta ja
sosiaalipalveluista).
Voit valita toimipisteen koko maasta. Maakunnan
liikelaitoksen toimipisteitä ovat esimerkiksi sairaalat
ja sosiaaliasemat.
Tarvittaessa maakunnan liikelaitos arvioi
palvelutarpeesi ja tekee kanssasi
asiakassuunnitelman.
Sinulla on oikeus saada asiakasseteli tai
henkilökohtainen budjetti, joilla hankit tarvitsemasi
palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta.
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Mikä on asiakasseteli?
Sote-keskus, hammashoitola tai maakunnan liikelaitos voi myöntää sinulle asiakassetelin.
Asiakassetelillä voit saada tietyn palvelun tai tiettyyn rahamäärään asti palveluita
yksityiseltä palveluntuottajalta.
•
•

•
•

Voit halutessasi saada asiakassetelin yksittäisen palvelun
hankkimiseen toiselta palveluntuottajalta, vaikka sote-keskus tai
hammashoitola tuottaisi itse samoja palveluja.
Voit halutessasi saada myös maakunnan liikelaitoksen myöntämän
asiakassetelin. Voit käyttää sen yksittäiseen palveluun tai
asiakassuunnitelmasi toteuttamiseen palveluissa, joissa maakunta
on päättänyt ottaa asiakassetelin käyttöön.
Voit valita rekisteröidyn palveluntuottajan kaikkialta Suomessa.
Asiakasmaksu on sama samasta palvelusta.
Sote-keskus, hammashoitola tai maakunnan liikelaitos vastaa
palvelujesi kokonaisuudesta, laadusta ja kustannuksista myös
silloin kun käytät asiakasseteliä.
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Yksilölliset palvelut henkilökohtaisella budjetilla
•

•

•
•

Maakunnalla on velvollisuus ottaa henkilökohtainen budjetti
käyttöön vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille, joilla on
pitkäaikaista ja laaja-alaista avun tarvetta ja jotka pystyvät
joko itse tai tuettuna suunnittelemaan oman
palvelukokonaisuutensa.
Asiakassuunnitelman mukaisissa palveluissa voit itse päättää,
mistä hankit palvelut ja minkälainen apu tai tuki auttaa juuri
sinua parhaiten.
Henkilökohtaisella budjetilla voit valita palveluja kolmannen
sektorin ja yritysten tuottamista palveluista.
Maakunta maksaa suoraan palveluntuottajalle
henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset. Pankkitilillesi
ei siis siirry rahaa.
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Palvelujen valintaan saa apua
•

Verkkopalvelut, asiakasneuvojat
ja palveluohjaajat opastavat ja
tukevat sinua sopivien palvelujen
valinnassa.

•

Jos et halua itse valita palvelua
(sote-keskusta tai
hammashoitolaa), maakunta
ohjaa sinut helpoimmin
saavutettaan palveluun.
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Asiakas saa tietoa
palveluista
•
•
•

•

•

-

9.5.2017

Maakunta vastaa siitä, että sinulla on
saatavissa riittävä tieto valintojen
tekemiseen.
Maakunta ylläpitää verkkopalvelussa
tietoa palvelujen tuottajista,
saatavuudesta ja laadusta.
Sote-keskus, hammashoitola,
asiakassetelipalvelun tuottaja ja
henkilökohtaisella budjetilla annettavien
palvelujen tuottaja kertoo
verkkopalvelussa palvelun tiedot,
asiakasmäärät ja odotusajat.
Palvelujen tuottajien on kerrottava mm.
tulot, verot, voitot, tappiot, johdon palkat
ja yhteiskuntavastuun toteutus.
Palveluntuottajia koskee julkisuuslaki.
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Vaikutusten arviointi
johtaja Raija Volk
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Keskeiset vaikutukset 1/2
1. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen
Muutos luo edellytyksiä: asiakkaan vaikutusmahdollisuuksille, asiakaslähtöisille palvelukokonaisuuksille, hoitoonpääsyn nopeutumiselle
Toimeenpanossa huomioitavaa: maakuntakohtaiset erot ja järjestämisen haasteet

2. Palveluiden saatavuus
Muutos luo edellytyksiä: markkinoiden monipuolistumiselle, yritystoimintamahdollisuuksien kasvulle, laadun parantumiselle kilpailun
myötä, sosiaalihuollon saatavuuden parantumiselle
Toimeenpanossa huomioitavaa: alueelliset erot ja säästötavoitteiden yhteensovittaminen

3. Yhdenvertaisuus
Muutos luo edellytyksiä: kermankuorinnan ehkäisylle, yhtenäisten asiakasmaksujen käytölle, maakunnan vaikutusmahdollisuuksille
palveluntuotannon kehittymisen ohjaamisessa

Toimeenpanossa huomioitavaa: alueelliset erot kysynnässä

4. Vaikuttavuus
Muutos luo edellytyksiä: asiakaslähtöisyyden lisääntymiselle, palveluiden oikea-aikaisuudelle, palvelurakenteen kehittymiselle, toimiville
tietojärjestelmille
Toimeenpanossa huomioitavaa: tietopohjan kattavuus

-

Keskeiset vaikutukset 2/2
5.

Kustannusten kasvun hillitseminen
Muutos luo edellytyksiä: kustannustehokkuuden lisääntymiselle kannusteiden myötä ja kilpailun kasvamiselle monituottajamallin myötä
Toimeenpanossa huomioitavaa: merkittävät muutoskustannukset ja siirtymävaihe, maakunnilta edellytetään kustannustietoista
johtamista

6. Peruspalvelujen vahvistaminen
Muutos luo edellytyksiä: tarjonnan lisääntymiselle, palveluihin pääsyn nopeutumiselle, neuvonta- ja ohjauspalveluiden vahvistumiselle
Toimeenpanossa huomioitavaa: säästötavoitteiden yhteensovittaminen

7. Palvelujen integraatio
Muutos luo edellytyksiä: ammattiryhmien yhteistyölle esimerkiksi yksilöllinen hoitosuunnitelman, yhtenäisen tietojärjestelmän ja liikkuvan
palveluyksikön myötä.
Toimeenpanossa huomioitavaa: monikanavarahoituksen haasteet

-

Sosiaali- ja terveyspalvelujen
tuottajalaki ja sertifiointi
neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen

-
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Lainsäädäntökokonaisuus
2019 sote-palveluista olisi säädetty seuraavissa päälaeissa,
jotka koskisivat sekä julkisia että yksityisiä toimijoita:
•
•
•
•
•

•
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Rakenteet: laki sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä
Tuottajat: laki sote-palvelujen tuottajien
toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja valvonnasta
Palvelujen sisältö: terveydenhuoltolaki,
sosiaalihuoltolaki ja muu sote-lainsäädäntö
Asiakkaan valinnanvapaus: laki asiakkaan
valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
Asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet: potilaslaki,
sosiaalihuollon asiakaslaki, itsemääräämisoikeuslaki,
asiakasmaksulaki
Henkilöstö: laki sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä

-

18.5.2017

Etunimi Sukunimi

Laki sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuottamisesta
- (HE 52/2017 vp)
•

Palveluntuottajalaissa säädetään oikeudesta
tuottaa maakunnan järjestämisvastuulla olevia
sekä (kokonaan) yksityisiä sosiaali- ja
terveyspalveluja.
Lailla halutaan varmistaa asiakkaan ja potilaan
turvallisuus sekä laadultaan hyvät palvelut.
Halutaan edistää palvelun tuottajan ja
viranomaisen välistä yhteistyötä mm.
vähentämällä yrittäjien hallinnollista taakkaa.

•
•
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Palvelun tuottajan
vaatimukset
•

Kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien
on täytettävä perusvaatimukset, jotta voi päästä
tuottajarekisteriin (palveluntuottajalaki)
Maakunnat voivat edellyttää tuottajilta
lisävaatimuksia (valinnanvapauslaki)
Viranomaisen ennakkotarkastettava sairaala ja
vaativaa sosiaalihuoltoa tuottava palveluyksikkö.

•
•

→ Ennakkotarkastusta ei tarvita, jos tuottajalla olisi
sertifioitu laadunhallintajärjestelmä
(palveluntuottajalaki).
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Palveluntuottajalaki (HE 52/2017 vp)
•
•

•

•
•
•

1 luku. Yleiset säännökset:
• mm. Oikeus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja (4 §)
2 luku. Toimintaedellytykset:
• Palvelun tuottaja (5 §)
• Toimitilat, toimintaympäristö ja välineet (6 §)
• Henkilöstö (7 §)
• Vastuu palvelujen laadusta (8 §)
• Omavalvonta (9 §)
3 luku. Sosiaali - ja terveyspalvelujen rekisteröinti:
• mm. Rekisteröintiä varten annettavat tiedot (13 §)
• Ennakkotarkastus (16 §)
• Ennakkotarkastuksen korvaava sertifiointi (17 §)
4 luku. Valvonta
5 luku. Muutoksenhaku, 6 luku. Erinäiset säännökset
7. luku. Voimaantulo 1.1.2019 - siirtymäsäännökset

-

Tuottajien korvaukset
hallitusneuvos Pekka Järvinen
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Valinnanvapauspilotit
ylijohtaja Kirsi Varhila

-
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Suoranvalinnan toteuttamisen vaihtoehdot
Vaihtoehto 1:
Valinnanvapauden
toteuttaminen piloteilla

Vuoden 2017 aikana pilottiin
osallistuvien maakuntien
kunnat tai kuntayhtymät
yhtiöittävät pilottiin kuuluvan
palvelutuotantonsa (ei koske
henkilökoht. budjetin pilottia).

Pilotit alkavat aikaisintaan
syksyllä 2017 ja viimeistään
30.6.2018. Ne voivat jatkua
vuoden 2022 loppuun asti.
Vuoden 2019 alusta pilotin
hallinnointi siirtyy
maakunnille.
Valinnanvapauslain 15 §:n
mukaiset palvelut siirtyvät
kokonaisuudessaan sotekeskuksille 1.1.2023
mennessä.

Vaihtoehto 2:
Valinnanvapauden
toteuttaminen suoraan
laajalla sote-keskuksella

Maakunta tekee päätöksen
30.6.2018 mennessä
suoran valinnan palvelujen
järjestämisestä (ml.
neuvolapalvelut).

1.7.2019 sote-keskuksen
valinnanvapaus toteutuu
täysimääräisenä
valinnanvapauslain 15 §:n
mukaisesti.

18.5.2017

-

Vaihtoehto 3:
Valinnanvapauden
toteuttaminen ensin
rajatulla sote-keskuksen
palveluvalikoimalla

Vaihtoehto 4:
Poikkeuslupamenettely

Maakunta tekee päätöksen
30.6.2018 mennessä suoran
valinnan palvelujen
järjestämisestä.

Poikkeuslupahakemus
valtioneuvostolle 30.9.2018
mennessä.

1.7.2019 sote-keskuksille
siirtyy vähintään 86 §:n 1
momentin mukaiset palvelut.

1.1.2019 lähtien maakunnan
on järjestettävä suoran
valinnan palveluja
asiakassetelillä (15%).

Sote-keskuksen
valinnanvapaus toteutuu
täysimääräisenä
valinnanvapauslain 15 §:n
mukaisesti 1.1.2022
mennessä.

Maakunta siirtää suoran
valinnan palvelut sotekeskuksille viimeistään
1.1.2021, täysimääräiset 15
§:n mukaiset sote-keskukset
1.1.2022 mennessä.

Mitä pilotoidaan ja milloin?
•

Kaksi eri vaihtoehtoa:
•

•

•
•

Suoran valinnan palvelujen pilotti: tavoitteena on tukea valinnanvapauslain
toimeenpanoa sekä korvausten mallinnusten testaamista ja asiakkaan
valitseman palveluntuottajan vaihtamisen aikajänteen kokeilemista.
Henkilökohtaisen budjetin pilotti (HB): tavoitteena on prosessin ja budjetin
laskemisen mallintaminen sekä seurantajärjestelmän kehittäminen.

Valtio osallistuu pilottien kustannuksiin 100 milj. euron määrärahalla
(käytetään 5-8 pilottihankkeen rahoittamiseen).
Pilottien aloitus ajoittuu aikavälille syksy 2017 - 31.6.2018. Maakunnat
voivat jatkaa pilotteja vuoden 2022 loppuun saakka.
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Missä voidaan pilotoida ja miten?
•
•
•
•

Maakunnan alueen kunnat/kuntayhtymät, joiden yhteenlaskettu asukasluku on
vähintään 80 % maakunnan asukasluvusta. Erityisperustein alueen kattama
asukasluku voi olla 50 - 80 %.
Piloteissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, erikseen määriteltäviä
valinnanvapauslain säännöksiä ja hankkeen hakuilmoituksen kriteerejä.
Hallinnoinnin vastuukuntamallilla (tai kuntayhtymänä). Hallinnointi siirtyy
maakunnalle 1.1.2019.
Suoran valinnan palvelujen pilotissa tulee alusta lähtien pilotoida vähintään
sote -keskuksen suoran valinnan palvelujen rajattua palveluvalikoimaa.
• Mm. terveysneuvonta ja terveystarkastukset, yleislääketieteen alaan kuuluva
tutkimus ja hoito, kuntoutusneuvonta ja kuntoutustarpeen arviointi sekä
sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta.

•

HB-pilotissa pilotoitavat palvelut määrittyvät yksilökohtaisesti asiakkaan
tarpeiden ja asiakassuunnitelman mukaan.
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Yhtiöittäminen ja yksityiset palveluntuottajat pilotissa
•

Yhtiöittäminen
•
•

•

Suoran valinnan palvelujen pilottiin osallistuvien pitää yhtiöittää pilotin piirissä
olevat palvelut. Tehtävää hoitamaan voidaan perustaa yksi maakunnallinen yhtiö
(poikkeus erityisillä perusteilla).
HB -pilotissa palveluja ei tarvitse yhtiöittää, mutta palvelut voi valita vain
yksityisistä palveluista.

Yksityiset sote palvelun tuottajat
•
•

Suoran valinnan palvelujen pilotissa hallinnoiva vastuukunta hyväksyy
yksityiset toimijat palvelusetelimallilla
HB -pilotissa palvelun tuottajia ei erikseen valita, vaan asiakas valitsee tuottajan
itse.

32

-

18.5.2017

Etunimi Sukunimi

Tietojärjestelmät, pilottien arviointi ja asiakkaan asema
•

•
•

Kela vastaa pilotteihin liittyvistä kansallisista tietojärjestelmistä. Pilottiin
osallistuvat tahot vastaavat omista asiakas- ja potilastietojärjestelmistään.
Valtionavustuksen saajalta edellytetään tiivistä arviointia ja siinä tarvittavien
tietojen keräämistä sekä analysointia.
Asiakkaan asema
•

•
•

Suoran valinnan palvelujen pilotissa asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa
palvelun tuottajaa pilotissa esitetyn kokeilun mukaisesti. Asiakkaalle tulee tehdä
asiakassuunnitelma.
HB -pilotissa asiakkaan henkilökohtainen budjetti määrittyy
asiakassuunnitelman pohjalta, joka tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.
Piloteissa noudatetaan voimassa olevaa asiakasmaksulakia ja -asetusta.
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VAIHTOEHTO 1: VALINNANVAPAUDEN TOTEUTTAMINEN VALINNANVAPAUSPILOTTIEN KAUTTA

Vuoden 2017 aikana
pilottiin osallistuvien
maakuntien kunnat
tai kuntayhtymät
yhtiöittävät oman
pilottiin kuuluvan
palvelutuotannon (ei
koske HB-pilottia).

2017
Yhtiöittäminen

Väestökattavuus oltava
80% maakunnan
väestöstä,
erityisperustein
50-80%.

Valinnanvapauslaki voimaan
1.1.2019,
kokeilujen hallinnointi ja kuntien
sote-palvelut
siirtyvät
maakunnille.

Kokeilut alkavat
viimeistään
31.6.2018.

6/2018
Kokeilut
alkavat
viimeistään

1/2019

1/2023

Järjestämisvastuu
siirtyy, valinnanvapauslaki voimassa

Täysimääräinen
valinnanvapaus,
kokeilut loppuneet

Maakunnan
yhtiöitettävä jäljelle
jäänyt tuotanto (20%
tai erityisperustein
20-50%).

Kokeilut käynnistyvät
vähintään 86 §:n 1
momentin mukaisilla
palveluilla.
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Kokeiluhankkeet
loppuvat, palvelut
siirtyvät
täysimääräisinä
sote-keskuksille
viimeistään
1.1.2023.

-
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Valinnanvapauslain 15 §:n
mukaiset palvelut siirtyvät
kokonaisuudessaan sotekeskuksille 1.1.2023
mennessä.

Jatkotyöskentely
ministeri Juha Rehula ja alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
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