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Länsi-Pohjan sote-projekti 

• Lakiluonnos annettiin lausuntokierrokselle 

31.1.2017.  Lausuntoaikaa 28.3. 2017 

 

• Eduskuntaan huhti-kesäkuussa 2017 

 

• Maakunta- ja sotelait maaliskuun alussa 

 

•  Lait voimaan 1.7.2017 

 

• Sote siirtyy maakunnille 1.1.2019 

• Valinnanvapaus alkaa 1.1.2019, laajenee 1.1.2021 

mennessä 

 

 
 
 

Valinnanvapauslakiluonnos  



Vuoden 2019 alusta valinnanvapaus laajenisi siten, että asiakas voisi valita 

ilman maakunnan palvelutarpeen arviointia tai osoitusta sosiaali- ja 

terveyskeskuksen, josta saa hoitajan ja lääkärin palveluita sekä 

sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa  

 

  

Sosiaali- ja terveyskeskuksiin on tarkoitus tuoda vaiheittain myös 

erikoislääkärien vastaanottoja ja lyhytaikaisesti tarvittavia sosiaalipalveluja. 

 

  

Yritysten määränä tämä voisi tarkoittaa vajaata 7 000 uutta yritystä, jos arvion 

suhteuttaa nykyiseen yritysten tuottamaan liikevaihtoon. 

 

Uusista yrityksistä suuri osa on todennäköisesti maa-kunnan omistamia yhtiöitä 

 

Suomen sote-budjetti 17,5 miljardia € 

 Valinnanvapauden piiriin 6,5 -8  miljardia € 
 

 



21.12.2016 
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.2016 7 

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. 
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Länsi-Pohjan sote -keskus suoranvalinnan palvelut 

Sote- keskus 
Kemi 

Sote-keskus 
Keminmaa 

Sote-keskus 
Simo 

Sote- keskus 
Tornio 

Sote-keskus 
Ylitornio 

• Suoran valinnan palvelut 1.1.2019: 
o Neuvontaa, ohjausta ja vastaanottopalveluja 
o Tutkitaan ja hoidetaan yleisiä oireita ja sairauksia, tavanomaisimpia 

pitkäaikaissairauksia  
o Perustason hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut 
o Ei koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa eikä heidän suunterveydenhuoltoa 
o Annetaan yleistä sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta 
o Maakunnat voivat päättää, olisiko suoranvalinnan piirissä jo ensi vaiheessa 

muitakin sote – palveluja 

• Laajennettu perustaso viimeistään 1.1.2021: 
o Erikoislääkärin vastaanottoja 
o Lyhytaikaisia sosiaalipalveluja (esim. sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen 

kuntoutus, perhetyö, kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, laitospalvelut, 
liikkumista tukevat palvelut, päihde- ja mielenterveystyö, perheneuvolat, 
lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta) 
 

Sote- keskus 
Tervola 



MAAKUNNAN LIIKELAITOS 
- ei suoranvalinnan piirissä olevat palvelut 
Terveydenhuolto 
• Päivystys 
• Tehohoito, leikkaus- ja anestesia, sairaala 
• Kouluterveydenhuolto 
• Opiskelijaterveydenhuolto 
• Seulonta 
• Jatkuva ja pitkäaikainen kotihoito  
• Vakavampi tai pitkäaikaisempi mielenterveys- tai 

päihdeongelma → maakunnan mielenterveys- ja 
päihdeyksikköön 

• Tilanteet, joissa hlö ei itse kykene valitsemaan 
palveluja (esim. muistisairaat, tahdonvastainen 
hoito) 

• Jos asiakas tarvitse muitakin, kuin sote - 
keskuksen tai hammashoitolan palveluja 

• Laitoshoidossa kaikki sote- palvelut yksiköstä, 
jossa hän on hoidettavana (esim. sairaala, 
kehitysvammalaitos) 

• Laitoshoidon kestäessä yli kuukauden sote- 
keskuksen vastuu palvelujen tuottamisesta 
keskeytyy 
 
 

Hammashuolto 
• Koulu- ja opiskelija- terveydenhuollon 

oppilaiden hammashoito 

• Vaativampi suunterveydenhuolto 

 

Sosiaalipalvelut 
• Laaja-alaisesti osaamisen kokoamista ja 

koordinointia edellyttävät palvelut 

• Sosiaalipalvelut (ohjausta, neuvontaa, 
tilapäisiä ja lyhytaikaisia sosiaalipalveluja 
lukuun ottamatta) 
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• 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 

 
• Hallinnointi: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 

• Koordinointi:  Pth- yksikkö LPSHP 
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Länsi-Pohjan sote-projekti 2.3.2017 

Toimialue  

 

Strategiset 

tukipalvelut 

 

Toimialue  

 

Perheiden 

sosiaali- ja 

terveyspalvelut 

 

Toimialue  

 

Ikäihmisten 

palvelut 

  

 

 

Toimialue 

 

Terveyden- ja 

sairaanhoidon 

palvelut 

 

 

 

Toimialue 

 

Kuntoutus-

palvelut 

 

Palvelualue 

Perhekeskus 

 

Palvelualue 

Palveluohjaus- ja 

neuvonta 

 

Ohjaus ja –neuvonta 

Länsi-Pohjan sote 

toimintakonsepti 

Sote- keskus 

Kemi 

Sote-keskus 

Keminmaa 

Sote-keskus 

Tervola 
Sote-keskus 

Simo 

Sote- keskus 

Tornio 
Sote-keskus 

Ylitornio 

Ennaltaehkäisy 

Palvelualue 

Sosiaalipalvelut 

Palvelualue 

Mielenterveys- ja 

riippuvuuspalvelut 

 

Palvelualue 

Vammaispalvelut  

 

Palvelualue  

 Kotona asumista 

tukevat palvelut 

 

Palvelualue  

Asumis- ja 

hoivapalvelut 

Palvelualue 

Akuuttihoito 

Palvelualue 

Kehittämisen 

tuki 

Palvelualue 

Johtamisen tuki 

Palvelualue 

Vastaanotot 

Palvelualue 

Sairaanhoito 

Palvelualue 

Sairaanhoidon 

tukipalvelut 

Palveluyksiköt  

Palveluyksiköt  

Palveluyksiköt  

Palveluyksiköt  

Länsi-Pohjan sairaala 

489 hlöä 

 51  M€ 

740 hlöä 

 100 M€ 

120 hlöä 

  15 M€ 
269 hlöä 

  11 M€ 
710  hlöä 

  49   M€ 

 

´Toimintakykyä 

tukevat palvelut 

 

Terapiapalvelut 

 

Toimintakyvyn 

osaamiskeskus 
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Länsi-Pohjan sote 

Organisaatiovaihtoehdot 

 Palvelujen tuottajana voi toimia 

 

 

Kuntayhtymä ( 31.12.2018 saakka) 

Isäntäkunta    ( 31.12.2018 saakka) 

 

Maakunnan liikelaitos 

Osakeyhtiö 

Yhteisö 

Yhdistys 

Osuuskunta 

Säätiö 

Itsenäinen ammatinharjoittaja 
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Organisaatiovalmistelu 

   

Markkinapuheenvuorot 19.12.2016 

– Attendo 

– Coronaria 

– Mehiläinen 

– Pihlajalinna 

– Terveystalo 



Länsi-Pohjan sote-projekti 

Organisaatiovalmistelu 

• KPMG Oy teki esiselvityksen ja riskianalyysit 

 Organisaatiovaihtoehtojen 

 -  edut, haitat, uhat, mahdollisuudet… 

22.2.2017 Poliittinen ohjausryhmä linjasi 

  a. koko toiminnan yhtiöittäminen   

  yhteisyritykseen yksityisen kanssa 

   ( poislukien viranomaispalvelut) 

  b. laajan valinnanvapauden palvelujen  

  yhteisyritys, muut palvelut    

  laajennettuun kuntayhtymään 
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LPSHP:n viranomaispalvelut ja 

sairaalakiinteistöt 

Länsi-Pohjan 

koko-sote Oy 

Yhtiöttämisvaihtoehto a) 2018-2019  
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Ostopalveluhankinnat 

omaan organisaatioon 

Maakunnan liikelaitos 

Hallitus ja johtaja 

LPSHP:n viranomaispalvelut ja 

kiinteistö 

Länsi-Pohjan 

koko-sote Oy 
Muu sote 

Oy 

Yksityinen sote 

Oy 

Sote-järjestämisjohtaja 

viranhaltijaorganisaatio  

Yhtiöttämisvaihtoehto a) 2019- 
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Länsi-Pohjan laajennettu 

kuntayhtymä 

Länsi-Pohjan  

sote  Oy 

Yhtiöttämisvaihtoehto b) 2018-2019 
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Ostopalveluhankinnat 

omaan organisaatioon 

Maakunnan  liikelaitos 

 

Länsi-Pohjan laajennettu 

kuntayhtymä 

Länsi-Pohjan  

sote  Oy 

Muu sote 

Oy 

Yksityinen sote 

Oy 

Sote-järjestämisjohtaja 

viranhaltijaorganisaatio  

Yhtiöttämisvaihtoehto b) 2019- 
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Yhtiöittäminen tapahtuu joka 

tapauksessa;  17,5 mrd€ / 8 mrd € 

 
  - oma päätös yhtiöittämistä vai 

  - maakunta päättää Länsi-Pohjan puolesta 

 

Oma yhtiöittäminen 

  - päätövaltaa voi jäädä kuntiin 

  - kuntien sote-kiinteistömassaa yhtiöön 

  - asetettuihin tavoitteisiin voidaan vastata 

    



Länsi-Pohjan sote-projekti 

  

 

• Jatkovalmistelu 

             - 30.3.2017 Poliittisen ohjausryhmän linjaus: vaihtoehto  a vai b 

      - 24.4.2017  kuntien valtuustojen kokoukseen 

 

• Yhtiöittäminen jos valtuustot niin päättävät 

 

             - KPMG Oy valmistelee kilpailutuksen ja konsultoi yhtiön   

 perustamisessa 

 

Sote-palvelujen yhtiöittäminen 



Länsi-Pohjan sote-projekti 

• Kumpi hoitaa Länsi-Pohjan kannalta paremmin asetetut tavoitteet 

 Länsi-Pohjan kunnat vai  tuleva maakuntavaltuusto? 

 

 

 - säästöpotentiaalien hyödyntäminen 

 - lähipalvelujen turvaaminen 

 - tarkoituksenmukainen, kustannustehokas erikoissairaanhoito 

 - työpaikkojen säilyttäminen 

 - osaajien rekrytointi 

 - kuntien elinvoiman parantaminen 

 - kuntien kiinteistöriskin minimoiminen 

 

Valtuutettujen mietittäväksi 



Länsi-Pohjan sote-projekti 

www.lpshp.fi > 
Ajankohtaista > 
Länsi-pohjan sote-projekti 

 

Lisätietoa: 


