Sote-muutoksen
keskeiset linjat ja
etenemisprosessi
Erityisasiantuntija Lasse Ilkka,
STM, sosiaali- ja
terveyspalveluosasto ja
valmiusyksikkö
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Uusi sote-rakenne 1.1.2019

2

-

17.5.2017

-

Uuden soten kulmakivet
1.
2.

3.

4.

5.

Vahva järjestäjä
•
18 maakuntaa, jotka hoitavat myös rahoituksen
Palvelujen integraatio
•
palvelut asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi
•
sujuva ja osaava hoito- ja palveluketju väestön ja asiakkaiden tarpeen mukaan
•
maakunnassa ja sote-keskuksissa sote -palvelut yhdessä
Valinnanvapaus
•
tuki asiakaslähtöisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun hyödyntämiselle
•
kannustin perustason integroitujen palveluiden vahvistamiseen
•
palveluita ja voimavaroja siirretään nykyiseltä erikoistasolta sote-keskuksiin
Kustannusten kasvun hillintä 3 mrd eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä
•
oikea-aikainen palvelu
•
parhaat käytännöt ja vaikuttavimmat palvelu- ja hoitomuodot sekä digiratkaisut
Kattava digitalisaatio
•
tieto kulkee ja tietojärjestelmät ovat yhteen toimivia ja käyttäjäystävällisiä
•
tiedolla johdetaan ja ohjataan oikeaan palveluun
•
hallitus linjannut rahoituspuitteet ja mittavan investointiohjelman
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Palvelujen tuottaminen ja maakunnan
palvelustrategia
•
•
•
•

Mitä palveluja asukkaille tarjotaan ja miten sovitetaan yhteen
valinnanvapauden piirissä olevat palvelut ja muut sosiaali- ja
terveyspalvelut.
Myös palveluntuottajan on varmistettava, että
palvelukokonaisuudet toteutuvat ja palveluketjut toimivat
sovitusti.
Määriteltävä mikä osa hankinnoista kilpailutetaan
innovatiivisuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uusien
ratkaisujen kehittämiseksi.
Uusi laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (ns.
palveluntuottajalaki) säätelee maakunnan tuottamia sosiaali- ja
terveyspalveluja sekä yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja.
• Lailla halutaan varmistaa asiakkaan ja potilaan turvallisuus
sekä laadultaan hyvät palvelut. Lisäksi halutaan vähentää
yrittäjien hallinnollista taakkaa.
• Yksityiset ja julkiset sote-palvelujen tuottajat samaan
rekisteriin
5

-

17.5.2017

Maakunnan liikelaitos ja yhtiö
•
•

Maakunta voi tuottaa palvelut itse, yhteistoiminnassa
muiden maakuntien kanssa tai ostopalveluina.
Palvelun tuottajana voi toimia maakunnan liikelaitos,
osakeyhtiö, yhteisö, yhdistys, osuuskunta, säätiö ja
itsenäinen ammatinharjoittaja.

Maakunnan liikelaitos
• vastaa maakunnan omasta palvelujen tuotannosta (ei markkinoilla)
• viranhaltijat voivat tehdä viranomaispäätöksiä ja käyttää julkista valtaa.
• tuottaa asukkaille sote-palvelut myös silloin, jos niitä ei ole muuten saatavilla.
• voi tuottaa myös muita maakunnan tehtäviin liittyviä palveluja.
Maakunnan yhtiö
• Maakunnan pitää yhtiöittää tuottamansa palvelut silloin, kun maakunta
• hoitaa sote-tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla ja palvelut
ovat asiakkaan valinnanvapauden piirissä.
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Valinnanvapaus laajenee vaiheittain
•

Joissakin maakunnissa valinnanvapausmallin mukaisten sotekeskusten toiminta ja henkilökohtaisen budjetin käyttö voidaan
aloittaa pilottihankkeilla jo tänä vuonna.

•

Valinnanvapauslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa.
Siitä alkaen asiakas voisi valita haluamansa hammashoitolan ja
asiakassetelit sekä henkilökohtainen budjetti olisivat käytössä.

•

Ne maakunnat, jotka eivät ole mukana pilottihankkeissa,
aloittaisivat sote-keskusten perustoiminnan viimeistään 1.7.2019.

•

Erityisellä poikkeusluvalla maakunta voi aloittaa sote-keskusten
toiminnan vasta myöhemmin, viimeistään vuoden 2021 alussa.

•

Kaikissa maakunnissa käytössä uusimuotoiset sote-keskukset
täydellä palveluvalikoimalla viimeistään 1.1.2023
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2017

2019

2023

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 väärän valikoinnin

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

• Tuottajien korvaukset ja kannusteet estävät
valikoinnin asiakasavalinnassa.

• Täsmällisemmät säännökset ja vähemmän
maakuntakohtaista vaihtelua palvelujen sisällössä.

• Lainsäädäntö: Tuottajat eivät voi valikoida
asiakkaitaan eikä tuottaja näe etukäteen
tietojärjestelmästä kuka ilmoittautuu asiakaslistalle.
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• Kattavasti hyvän hallinnon varmistavat menettelyt.

-

Maakuntien välinen yhteistyö
Valtakunnallinen kokonaisuus
Sote-palvelut turvataan myös
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
• Uhat maakuntia suuremmilla
alueilla
• Päivystysuudistus
• Viisi yhteistyöaluetta (sote
valmiuskeskus / ensihoitokeskus)
• Yksi valtakunnallinen kokonaisuus
• Yleinen varautuminen sovitetaan
maakunnan sisällä ja maakuntien
välillä
17.5.2017
•
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Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta
•

•

•

tarkoitettu erityisesti sote- ja
maakuntauudistuksen
valmistelijoille maakunnissa
kuvattuna vaiheittain sote- ja
maakuntauudistuksen alueellisen
valmistelun etenemistä ja sen
kansallista tukea vuoden 2019
alkuun saakka
jäsennettynä, mitä alueilla tulisi
ottaa huomioon ja toteuttaa
kussakin vaiheessa

alueuudistus.fi/tiekartta
-

ESIVALMISTELU
1.7.2017
SAAKKA

VÄLIAIKAINEN
VALMISTELUTOIMIELIN
1.7.201728.2.2018

MAAKUNTAVALTUUSTO
1.3.-31.12.2018

JÄRJESTÄMISVASTUU
SIIRTYY
MAAKUNNILLE
1.1.2019
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Kiitos!
SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
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