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Ajankohtaiskatsaus STM

1. Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja
terveydenhuollossa

• Perustuslakivaliokunta, lausunto 1.6.2018
• Sosiaali- ja terveysvaliokunta: hallitukselta kannanotto ja näkemys,
miten valmistelua jatketaan (hallituksen sitoutuminen)
• Sosiaali- ja terveysvaliokunnan muutokset ja mietintö
• Perustuslakivaliokunta arvioi StV:n mietinnön ennen sen lopullista
hyväksymistä ja siirtymistä eduskunnan äänestyksiin
• Aikataulu erittäin tiukka, mikäli käsittely ja äänestykset ennen
eduskunnan kesätaukoa
• Reformiministerityöryhmä aloittanut lausunnon käsittelyn
• https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_15+2018.as
px
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Perustuslakivaliokunnan lausunnosta
• Perustuslakivaliokunta ei edellytä hallitukselta enää uutta valmistelua. Sen
mukaan tarvittavat muutokset voidaan tehdä sote-lakien eduskuntakäsittelyn
yhteydessä.
• Uudistusta on valiokunnan mukaan vaiheistettava palveluittain ja alueittain ja
sen siirtymäkautta on pidennettävä. Valinnanvapausjärjestelmään valmiit
alueet voisivat kuitenkin hakea siirtymistä uuteen järjestelmään ennen
määräaikoja.
• Rahoituslakia on valiokunnan mukaan muutettava ”siten, että se turvaa
riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen ja poikkeustilanteissa
maakunnan edellytykset perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen”.
• Valinnanvapauslain tietosuojassa perustuslakivaliokunta näkee olennaisia
puutteita.
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Perustuslakivaliokunta pilotoinnista:

• Sääntelyä on tämän johdosta täsmennettävä siten, että siitä käyvät ilmi
pilotointiin osallistuvat alueet tai kriteerit, joilla alueet pilotointiin valitaan.
Valiokunnan mielestä alueista säätämisen perusteet tai valinnassa käytettävät
kriteerit voivat sisältää muun muassa vaatimuksen alueella toteutettavan
pilotoinnin merkityksestä 93 ja 94 §:ssä säädettyjen tiedollisten tavoitteiden,
erityisesti kokemusten hyödynnettävyyden kannalta. Sääntelyä on lisäksi
täsmennettävä siten, että siitä käy ilmi sen henkilöllinen soveltamisala. Mikäli
tarkoituksena on, että jokainen pilotointiin osallistuvalla alueella kuluu
pilotoinnin piiriin, tulee myös tämän ilmetä selkeästi pilotointia koskevista
säännöksistä. Pilotoinnin alueellista ja henkilöllistä alaa koskevan
täydennyksen tekeminen on edellytyksenä 1. lakiehdotuksen käsittelemiselle
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
• Pilottihauista (kevät, syksy) tarvittavat informoinnit mahdollisimman pian, jos
tulee muutoksia STM/OHO/Ohja, 1. kirje lähtenyt STM 4.6.2018
• Pilottien Kick off 3.-4.9.2018 (tieto nyt)
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2. Palvelusetelikokeilun jatkuminen 2019 (kärkihankekauden jälkeen)
a) VN lupasi valtionavustuksen laajennushaun yhteydessä, että kokeilut
voivat jatkua vuonna 2019 erikseen sovittavalla tavalla
b) Kysely 1.6.2018 mennessä kokeilujen tilanteesta ja suunnitelmista vuoden
2019 osalta
c) Yhteenveto ja mahdollisia tarvittavia keskusteluja kokeiluhankkeiden
kanssa ennen juhannusta
d) Valtionavustusrahoituksessa tulee korostumaan ”kokeilusta aiheutuvat
lisäkustannukset”, ei merkittäviä uusia avauksia vuodelle 2019, ei nyt
hankesuunnitelmissa olevien asiakasmäärien kasvattamista
e) Kokeilun muutoshakemus (kesto, mahdolliset tarkennukset
hankesuunnitelmaan, rahoitus) -> STM:lle 24.8.2018, päätökset elosyyskuun vaihde
f) Jos kokeilu saa samaan sisältöalueeseen pilottirahoitusta -> kokeilu
päättyy 31.12.2018
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3. Valtionavustushankkeiden loppuraportointi (VN:n kärkihankekausi)
a) Teknis-hallinnollinen raporttipohja (word): pohjaa saa soveltaa, kunhan
pohjan mukaiset asiat tulee käsiteltyä. Alue voi tarvita myös muita omista
lähtökohdista tehtyjä raportteja, voi mainiosti tehdä.
b) Viestinnällinen raporttipohja: pohjaa saa soveltaa, kunhan pohjan
mukaiset asiat tulee käsitelty, PASI –kärkihankkeen ppt –pohjalle
c) Talousselvitys excel (valtionavustuksen loppuselvityslomake): hallinnoijalla
aikaa tehdä 6 kk hankkeen päättymisestä – kannattaa kuitenkin tehdä
mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen
• Raportit a-b deadline 14.12.2018 (?), toimitetaan STM
• Viimeinen kärkihankekauden maksatushakemus 31.12.2018
• Raportti c viimeistään 6 kk kuluttua hankkeen päättymisestä (30.6.2019),
toimitetaan Lounais-Suomen AVI
• Vuosi 2019 raportoidaan erikseen
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