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Järjestäjä vastaa siitä, että asiakas saa vaikuttavia 
ja integroituja palveluja kaikilla tasoilla.



-20.10.20176



-20.10.20177



-

Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus 
yksinkertaisemmaksi 

Rahoitusuudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset rahoitustavat mahdollisimman selkeäksi ja 
kustannustehokkaaksi järjestelmäksi. Myös verojärjestelmää kehitetään.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon 
monikanavarahoitus yksinkertaistetaan

• Maakunnat saavat sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen 
valtiolta.

• Lainvalmistelussa selvitetään sairaanhoidon matkakorvausten 
rahoituksen siirtämistä maakuntien vastuulle ja kaikkien matkojen 
yhdistelyä.

• Avohuollon lääkekorvausten rahoituksen siirtämistä maakuntien 
vastuulle selvitetään. 

• Yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvauksista 
luovutaan siirtymäajan jälkeen. 

• Ehdotukset lakimuutoksista valmistuvat vuoden lopussa ja 
lähetetään lausunnolle.
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Asiakkaan valinnanvapaus
Sote-keskus, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti
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• Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus 
laajenee nykyisestä.

• Tavoitteena on, että valinnanvapaus nopeuttaa 
ihmisten pääsyä sote-palveluihin ja lisää 
mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihin. 

• Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. 
• Uutta valinnanvapauslakia valmistellaan parhaillaan. 

Se on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2018.
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Valinnanvapaus on osa sote-
uudistusta
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Valinnanvapauden jatkovalmistelu
• Uusi valinnanvapausmalli valmistellaan syksyllä 2017 ja viimeistellään 

talvella 2018. Eduskunnalle keväällä 2018.
• Työkaluina edelleen sote-keskus, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti.

• Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella:
• yhtiöittämisvelvollisuus poistetaan, maakunnan ei tarvitse yhtiöittää omaa 

palveluntuotantoaan
• valinnanvapausjärjestelmän voimaantuloa myöhäistetään, vaiheittainen 

voimaantulo vuodesta 2020 alkaen
• tarkennetaan ja tarvittaessa poistetaan julkisen hallintotehtävän antaminen 

muulle toimijalle kuin viranomaiselle
• palveluntuottajien tehtävärajaus katsottava tarkasti erityisesti 

sosiaalihuollon palveluissa
• tarkennetaan pilotointia koskevia säännöksiä 
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Palvelusetelikokeiluja laajennetaan, 
valinnanvapauspilotit alkavat ensi vuonna

• Käynnissä olevia palvelusetelikokeiluja laajennetaan. 
• Erillinen valtionavustushaku alkaa mahdollisimman pian.
• Laajennetut kokeilut toteutetaan pääsääntöisesti vuoden 2018 aikana.

• Valinnanvapauspilotit toteutetaan laajamittaisesti uuden 
valinnanvapausmallin mukaan aikavälillä 1.7.2018-31.12.2019. 

• Haku alkuvuonna 2018. Pilotteihin aiemmin hakeneet maakunnat 
muokkaavat hakemuksiaan uusien kriteerien mukaisiksi.

• Pilotit voidaan käynnistää kesällä 2018, kun 
valinnanvapauslainsäädäntö on hyväksytty.
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Maakunta vastaa palvelujen saatavuudesta

• Maakunta vastaa julkisesti rahoitetuista sosiaali- ja 
terveyspalveluista alueellaan. 

• Maakunta vastaa siitä, että asukkaat saavat 
tarvitsemansa palvelut, ja että tuottajien palvelut 
ovat yhteen toimiva kokonaisuus.

• Maakunta vastaa siitä, että valinnanvapaus 
toteutuu.
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Aikataulu
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Toimeenpano
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Valtion toimenpiteet

• Uudistus on Suomen hallintohistorian suurimpia muutoksia. 
Digimuutos on yksi kunnianhimoisimpia digitalisointiohjelmia.

• Valtioneuvoston yhteinen toimeenpano-organisaatio: valtio 
maakuntien kumppani yhdellä äänellä ja selkeällä työnjaolla.

• tilannekeskus VM:n tiloissa ja virtuaalisesti
• ministeriöiden yhteinen rahoitus
• valtion palvelulupaukset

• Valtion ja maakuntavalmistelun dialogi monella eri tasolla ja 
välineellä
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Palvelu-keskusten 
johtoryhmä => 

omistaja-
ohjausryhmä
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Maakunta- ja sote-uudistuksen virkamies-
ohjausryhmä

(kansliapäälliköt ja alivaltiosihteeri)
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Henkilöstö-siirrot valtiolta 
ryhmä 12/2017 asti

LUOVA –
valmistelu-

ryhmä

Viestintä-
ryhmä 

Henkilöstön 
siirtymisen 

seurantaryhmä

Maakunta- ja 
sote-uudistuksen 

toimeenpanon 
valtakunnallinen 
valmisteluryhmä

Tiekartta-
ryhmät (6)

Toimeen-
panon ala-

ryhmä

Muutosjohtamis-
valmennuksen 

strateginen 
ohjausryhmä

Maakunta- ja sote-uudistuksen
virkamiesjohtoryhmä

Maakunta-
uudistuksen 

säädös-
valmistelu-

ryhmä

Digimuutoksen 
strateginen 

ohjausryhmä

Maakunta-
uudistuksen  

(pl. sote) 
vaikuttavuus ja 

kustannus-tieto -
ryhmä

Maakuntien 
järjestäminen –
valtakunnallinen 
valmisteluryhmä

Maakunta-
rahoitus-

valmistelu-ryhmä

Maakunta- ja sote-
uudistuksen toimeenpanon 

valtakunnallinen 
yhteistyöryhmä

Maakunta-tieto-
ohjelmaHanke-toimisto

ICT-ryhmä

Tehtäväsiirrot-
valmisteluryhmä 

9/2017 asti

STM:n sote-erillisvalmistelun
lainvalmistelu- ja rahoituskysymykset:
- Valinnanvapaus
- Monikanavaisen rahoituksen purku
- Tuottajien sopimukset ja korvaukset
- Järjestämisen edellytykset
- Palveluntuotannon kehittäminen
- Sote-asiantuntijaryhmä

Suomen asukkaat ja tulevat maakunnat

Poikki-
hallin-

nollinen
YT-elin

Sote-
uudistuksen

vaikuttavuus-
ja kustannus-

tietoryhmä
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Palvelukeskukset maakuntien tukena

• Maakuntien yhteisiä kustannustehokkaita ratkaisuja tukemaan maakuntien 
toimintaa

• Valtion palvelulupaus: palvelukeskukset saadaan toimimaan ja tuottavat 
yhdessä sovittavan palvelukartan mukaiset palvelut

• Etu maakunnille: yhteinen kehittäminen ja kustannusvaikuttavuus
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Maakuntien palvelukeskukset
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Maakuntien tilakeskus Oy

Toimitila- ja 
kiinteistöhallinnon 
palvelukeskus
Tuottaa tilapalveluja sekä 
huolehtii  ja hallinnoi 
maakuntien 
kiinteistövarallisuudesta. 

Vimana Oy

ICT-palvelukeskus
Tuottaa tietohallinto-, 
kehittämis-, integraatio-
sekä tietojärjestelmä- ja 
tietotekniikkapalveluja.

Hetli Oy

Talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskus
Tuottaa talous- ja 
henkilöstöhallinnon, 
maksuliikenteen, kirjanpidon
sekä palkkahallinnon palveluja.

Maakunnan oma TAHE-
palveluiden oy mahdollinen. Hetli
tukeutuu silloin siihen. 

Palvelukeskusten omistus 
luovutetaan maakunnille 
vuoden 2020 alkuun mennessä. 
Ajankohta tarkentuu 
myöhemmin.

Omistuksen siirrosta ja 
jakautumisesta säädetään 
voimaanpanolaissa (jako asukas-
luvun mukaisessa suhteessa). 

Palvelukeskukset ovat in house
-toimijoita. Asiakkaina maakunnat 
ja niiden in house -yhtiöt.
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• Palveluiden integraatio käyttäjän näkökulmasta
• => ei ole vain tuotannollista integraatiota ja hallinnollista integraatiota

• Järjestäjän eli maakunnan vahva rooli 
• => yksilön tasolle menevä palveluiden integraation varmistaja
• => yksilön oikeuksien turvaaja

• Modernin järjestämistoiminnon perustaminen
• Tietointegraatio ja tiedolla johtamisen rakentaminen
• Kuntien ja maakunnan yhteistyön rakentaminen
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Sote -muutoksessa olennaista (T.Pöysti)
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Valmistelun vaiheet Pirkanmaalla
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9/16 7/17 7/18 1/19 1/20

Esivalmistelu-
vaihe	I	

Esivalmistelu-
vaihe	II

Väliaikais-
hallinto

Maakunta-
hallinto

Selvitykset
Monialainen	
kehitystyö
Laaja-alaiset	
teemaryhmät

Ratkaisukeskeisyys
Projektimaisuus

YT-foorumi
Toimeenpano	
nykyisten	

organisaatioiden	
toimesta

Toimeenpano	
VATE	valtuuksin

Vaalit
Maakuntahallinto

-valmistelu

Maakunnan	
hallinnollinen	

järjestäytyminen
Tuotannon	

organisoitumis-
päätökset

Sote ja	Maku	
järjestämisvastuut	
siirtyvät	nykyisistä	
organisaatioista

Toiminta
alkaa
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Pirkanmaan maakuntavalmistelun organisoituminen esivalmistelun 
toisessa vaiheessa 

Työryhmät

Maakuntauudistuksen	johtoryhmä

Maakuntauudistuksen	poliittinen	ohjausryhmä

A)	Palvelut
1. Pelastustoimi	ja	varautuminen
2. Alueen	kehittäminen
3. Hyvinvoinnin	ja	terveyden	

edistäminen
4. Sote-liikelaitospalvelut
5. Sote-keskuspalvelut
6. Lasten	ja	perheiden	palvelut
7. Ikäihmisten	ja	vammaisten	palvelut
8. Päihde- ja	

mielenterveysasiakkaiden	palvelut	
sekä	työikäisten	sosiaalipalvelut

B)	Järjestäjätoiminnot
1. Taloussuunnittelu	ja	tiedolla	

johtaminen	
2. Osallistuminen	
3. Tutkimus-,	kehittämis- ja	

innovaatiotoiminta	
4. Yhteistyöalueasiat	
5. Ohjaus	ja	valvonta	
6. Strateginen	hankinta	ja	

valinnanvapauden	mallit	
7. Palveluverkko,	kiinteistöt	ja	tilat
8. Asiakas- ja	palveluohjaus	

C)	Strategiset	konsernipalvelut
1. ICMT	ja	digitalisaatio
2. Henkilöstöasiat	ja	henkilöstön	

osallistuminen	
3. Konsernirakenne	ja	johtaminen
4. Tukipalvelujen	ohjaus
5. Hallinto	ja	laki
6. Viestintä	ja	verkkopalvelut
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ym.

Kunta, maakunta sekä yritykset & yhdistykset asukaslähtöisesti 
integroituna HYVINVOINTIKESKUKSEEN allianssimallilla

Kotihoito

AllianssisopimusKirjasto

Liikunta-
palvelut

Suun 
terv.

huolto

Lasten ja
perheiden 
palvelut

Tampereen 
kaupunki

Terveys-
palvelut

Terveys-
palvelut

Asumis-
palvelut

Yksityiset palvelun
tuottajat/yhdistykset

Nuoriso-
palvelut Järjestäjä

Terveyden 
edistä-
minen

ym.

ym.

Kunta-
lainen

Pirkanmaan 
maakunta & 

tuotanto
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