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Ketjut ja uusi sote

• Integraatio sotessa
• Keskittämisen vaikutukset
• Kuntoutuskomitean ehdotukset
• Kansallinen ohjaus
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Yhdenvertaisuus
• Hyvinvointi- ja terveyserojen 

kaventaminen, perusoikeuksien 
toteutuminen ja turvallisuus

• Saatavuus ja saavutettavuus
• Vaikuttavuus ja laatu

Kustannusten kasvun hillitseminen
• Kustannusvaikuttavuus
• Tehokkuus ja tehtävien työnjako
• Jatkuva kehittäminen ja innovaatiot

Sote-uudistuksen tavoitteet
(kansainvälisesti nk. Triple Aim)

Asiakaslähtöisyys
• Valinnanvapaus
• Osallisuus ja osallistuminen
• Integraatio ja palvelujen 

yhteensovittaminen

Sote-uudistuksen tavoitteet

Linda Soikkeli, STM
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Mitä ohjataan?

Kansallinen Maakunnallinen Kansallinen 

Taina Mäntyranta, Linda 
Soikkeli, McKinsey 7S 
model

Rakenteiden 
ohjaus

mm. palvelu-
rakenne, 

keskittäminen,
investoinnit

Sisällön
ohjaus

mm. hoitosuositukset,
menetelmien arviointi,

palveluvalikoima

Tuotannon ja 
prosessien

ohjaus

mm. integraatio, laatu, 
vaikuttavuus, turvallisuus, 

tuottavuus



HE järjestämislaiksi 15/2017 

• Maakunta määrittelee palveluketjut ja 
palvelukokonaisuudet ja kaikkien tuottajien 
velvollisuus on noudattaa näitä 

• Määritellyt palveluketjut ja -kokonaisuudet ohjaavat 
yksittäisen asiakkaan asiakassuunnitelman sisältöä ja 
toteutusta.  



Luonnos valinnanvapauslaiksi

• Asiakkaalla on oikeus valita palveluntuottaja ja tämän palveluyksikkö sekä 
palveluja antava ammattihenkilö tai ammattihenkilöiden moniammatillinen ryhmä 
siten kuin tässä tai muussa laissa säädetään. 

• Asiakas saa valita palveluntuottajan ja tämän palveluyksikön minkä tahansa 
maakuntalaissa tarkoitetun maakunnan alueelta, jollei lailla erikseen toisin säädetä. 



Luonnos valinnavapauslaiksi, 
asiakassuunnitelma

• Maakunnan on huolehdittava järjestämislain 13 §:n 1 momentin mukaisesti laaja-
alaisesti yhteen sovitettuja palveluja tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden 
tunnistamisesta, palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määrittelemisestä sekä 
asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä. 

• Tämän toteuttamiseksi asiakkaalle laaditaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella 
asiakassuunnitelma siten kuin siitä erikseen säädetään. Asiakassuunnitelmassa on 
kaikki asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelut tuotantovastuusta riippumatta. Jos 
asiakkaan palvelutarve muuttuu, asiakassuunnitelmaa on muutettava vastaavasti. 
Maakunnan liikelaitos, sosiaali- ja terveyskeskus ja suun hoidon yksikkö ovat kukin 
omalta osaltaan vastuussa suunnitelman laatimisesta. 



Sairaaloiden työnjako ajan 
tasalle

• Tiettyjä erikoisaloja keskitetään 
tutkitun tiedon perusteella.

• Nykyinen sairaalaverkko 
perustuu 30-40 vuoden 
takaiseen palvelumitoitukseen. 
Hoitokäytännöt ovat kehittyneet 
ja sairaalassaoloajat 
lyhentyneet.

• Riittävät potilasmäärät takaavat 
ammatillisen osaamisen ja 
hoidon laadun.
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Sairaalaverkon tiivistäminen

• 12 laajan päivystyksen sairaalaa, muut päivystävät sairaalat
• Leikkaustoiminnan keskittäminen nykyisiin keskussairaaloihin (tai 

osaan niistä)
• Aluesairaaloiden toiminnan uudelleensuuntaaminen
• Terveyskeskussairaaloiden murros

>  Kuntouttava  lähisairaala
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Kuntoutuskomitea: ehdotuksia 2017

1. Kuntoutuksen tulee perustua yleiseen toimintamalliin, jonka periaatteet ovat samat 
kaikilla asiakkailla ja eri ikäryhmissä 
3. Asiakkaan kuntoutuksen suunnittelu on osa sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun 
palvelujärjestelmän asiakassuunnitelmaa. 
4.  Maakunta vastaa siitä, että maakunnan alueella on toiminta- ja työkyvyn tuen ja 
kuntoutuksen toimintamalli ja monia palveluja (ml. kuntoutuspalvelut) tarvitse-ville
keskitetty asiakas- ja palveluohjaus. 
5. Monia erilaisia palveluja tarvitsevien asiakkaiden kuntoutumisen prosessin 
hallitsemiseksi asiakasprosessista päävastuussa olevan tahon on otettava käyttöön 
vastuullisen asiakasohjauksen malli (case management). 
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Kuntoutuskomitea: ehdotuksia 2017

• Maakunnille siirtyisi vastuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
kytkeytyvän lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen 
järjestämisestä ja rahoituksesta. 

• Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa 
kuntoutuspsykoterapiaa toistaiseksi (sote-uudistus, MKR, 
muutoksenhaku ym). 

• Ikääntyvälle väestölle maakunnallinen kotikuntoutuksen 
toimintamalli. 

• STM:n johdolla kehitetään kannustimia, jotka palkitsevat 
järjestäjiä ja tuottajia laadukkaan, kustannustehokkaan ja 
kattavan kuntoutuksen toteuttamisesta.
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Kuntoutuskomitea: ehdotuksia 2017
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Maakuntien ohjaus: Järjestämislaki, HE 29 §

• Sosiaali- ja terveysministeriö ja maakunnat 
neuvottelevat vuosittain maakunnan 
järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtävien ja palvelujen 
toteuttamisesta. 

• Tarkoituksena on ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintaa palvelurakenteen kehittämisessä sekä 
edistää ministeriön ja maakunnan välistä yhteistyötä

9.2.201814



Informaatio-
perustainen 

ohjaus
ei-sitova

Normatiivi-
nen ohjaus 
sitova, suora

Resurssien 
sääntely
sitova, 

epäsuora

Strategia
Sopimus

Neuvottelu
Talous

Omistaja
Asiakas 

Markkinat

Hybridi-
ohjaus

Linda Soikkeli, STM



Etunimi Sukunimi9.2.201816



Valinnanvapauden voimaantulo vaiheittain

• Sote-järjestämislain ja valinnanvapauslain on tarkoitus tulla 
voimaan 1.1.2020. Vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyisi 
kunnilta maakunnille.

• Henkilökohtainen budjetti tulisi käyttöön 1.1.2020.
• Asiakasseteli olisi otettava käyttöön viimeistään 1.7.2020.

• Maakunnan olisi otettava asiakasseteli käyttöön tietyissä 
erikoissairaanhoitoa koskevissa palveluissa viimeistään 1.1.2022.

• Sote-keskukset aloittaisivat toimintansa 1.1.2021.
• Suunhoidon yksiköt aloittaisivat toimintansa 1.1.2022.

19.10.201717
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