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Tammikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Helmikuu 
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EK:ssa 

Lait voimaan 
vaiheittain  
1.7.2017-
1.1.2019 

HE 
eduskuntaa
n 

HE 
eduskuntaan 

Hein
ä 

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN KOKONAISUUDEN VALMISTELU 2017  

VALINNANVAPAUS-
HE EK:ssa 

Maakuntalaki- ja SOTE-HE 
EK:ssa 

MAAKUNTA-LUOVA-HE-
luonnos 
• Maakunnan muut 

tehtävät kuin sote- ja 
pelastustoimi ym. 

MAAKUNTA-LUOVA-HE-luonnos (projekti- ja 
reformiministeriryhmässä sekä lausuntokierros (8 vko) 
ja laintarkastus) 

VALINNANVAPAUS-HE-luonnos, (ml. 
käännös, lausuntokierros  (8 vko)ja 
laintarkastus) 

Maakuntalaki- ja  
SOTE-HE-luonnos 

17.1.201
7 

HE 
eduskuntaan 

Heinäkuu Elokuu Syyskuu 

Lisäksi muita uudistukseen liittyviä hallituksen esityksiä! 
 
(LUOVA = Valtion lupa- ja valvontavirasto) 

EK:n 
vastaus 
Laki 
voimaan 
1.1.2019 Lait 

voimaan 
1.1.2019 
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Sote-keskus, suunhoidon yksikkö, maksuseteli 

-Lääkäri ja hoitaja, sosiaalipalvelujen neuvonta  

-Hammaslääkärin ja suuhygienistin peruspalvelut 

- Jatkossa myös muita sosiaali- ja terveyspalveluja 

-Vastuu asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta 

-Tarvittaessa asiakas voi saada maksusetelin yksittäisten 
toimenpiteiden hankkimiseen muilta tuottajilta 

Maakunnan omat palvelut  

- Muut valinnanvapauden piirissä olevat palvelut, joita 
sote-keskus ei tarjoa, kuten sosiaalipalvelut, päivystys ja 
erikoissairaanhoito 

- Asiakas voi valita julkisen palvelun toimipisteen koko 
maan alueelta  

-Erikoissairaanhoidossa julkinen hoitopaikka valitaan 
yhdessä lähettävän lääkärin kanssa 

Asiakasseteli 

-Maakunnan liikelaitos myöntää tarvittaessa asiakassetelin 
asiakassuunnitelman toteuttamiseen 

-Maakunta päättää palvelut, asiakas valitsee 
rekisteröityneen tuottajan koko maan alueelta 

-Maakunta vastaa kustannuksista ja asiakas maksaa 
asiakasmaksun, joka on kaikille tuottajille sama 

Henkilökohtainen budjetti 

-Henkilökohtaisen budjetin avulla esimerkiksi vanhus- tai 
vammaispalveluiden asiakas voi vaikuttaa palvelun tai 
muun tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajan 

-Asiakas voi asiakassuunnitelman rajoissa päättää mihin 
ja kenen tuottamiin palveluihin raha käytetään, kuten 
henkilökohtainen avustaja tai kuljetuspalvelut 

Asiakas voi valita nykyistä 
monipuolisemmin 

Asiakas valitsee suoraan 
sote-keskuksen ja 

suunhoidon yksikön ja 
sitoutuu valintoihin 

vuodeksi. 

Jos asiakas tarvitsee 
muita palveluja, ne 

saa maakunnan 
liikelaitoksen 
palveluista. 



Länsi-Pohjan sote- projekti 
 

Tavoitteet 

 säästöpotentiaalien hyödyntäminen 

 lähipalvelujen turvaaminen 

 tarkoituksenmukainen, kustannustehokas erikoissairaanhoito 

 työpaikkojen säilyttäminen 

 osaajien rekrytointi 

 kuntien elinvoiman parantaminen 

 kuntien kiinteistöriskin minimoiminen 

 

Keinot 

 toimiva syvä palvelujen integraatio 

 toiminta kootaan yhteen organisaatioon 1.1.2018 

 toiminta liittyy osaksi Lapin maakunnan sotea 1.1.2019 



Lapin soten valmistelu 



Lakivalmistelun tilanne 

• Maakunta- ja sotelait eduskuntaan maaliskuun 2017 

alussa 

• Valinnanvapauslakiluonnos annettu lausuntokierrokselle 

28.2.2017 asti; eduskuntaan huhti - toukokuussa 2017 

•  Lait voimaan 1.7.2017 

• Maakuntien esivalmistelu kestää 30.6.2017 asti 

• 1.7.2017 maakunnan väliaikaishallinto jatkaa valmistelua 

• Sote siirtyy maakunnille 1.1.2019 

• Valinnanvapaus alkaa 1.1.2019, laajenee 1.1.2021 

mennessä 

 

 2.3.2017 


















