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” 
 

Hallitusohjelma:  

Yksinkertaistetaan aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet, kunnat). 

Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen selkeille itsehallintoalueille. 

Julkinen hallinto tänään Julkinen hallinto vuodesta 2020 

295 kuntaa 295 kuntaa 

6 Aluehallintovirastoa Luova 

18 maakuntaa 

Valtio Valtio 

21.11.2017 



- 
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Monialainen 
maakunta 

modernina ja 
vaikuttavana 
järjestäjänä. 

 
• yhteistyö 

ja synergia 
hyte-
toimin-
nassa 
kuntien 
kanssa 
 

• maakun-
nan 
kaikkien 
toimialojen 
väliset 
synergiat 
asukkai-
den 
parhaaksi 
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Valinnanvapauslaki 

21.11.2017 
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Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 26/2017 

Valinnanvapauslain ongelmakohdat 

• Maakunnan oman tuotannon yhtiöittämisvelvollisuus 

• Valinnanvapausjärjestelmän voimaantulo ja toimeenpanon 
vaiheistus 

• Julkisen hallintotehtävän siirtoon liittyvät muut 
tarkentamisvaateet 
• Tehtävärajaus (15 §) eritoten sosiaalihuollon palvelut 

• Asiakassetelijärjestelmä ja henkilökohtaisen budjetin tarkemmat 
kriteerit (22  ja 25 §) 

• Alihankintamahdollisuuksien tarkemmat kriteerit (38 §) 
(subdelegointiongelmat) 

• Korvausjärjestelmään liittyvät asetuksenantomahdollisuudet 

• Pilotoinnin kriteerit 
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Hallituksen linjaukset PeV lausunnon johdosta 

 

• Uudistuksen voimaantuloa lykätään vuodella 

• Lakiesityksiin tehdään PeVL edellyttämät muutokset 

• Valinnanvapauslaista valmistellaan kokonaan uusi HE 

• Valmistelu virkatyönä 

• Muiden lakien muutokset tehdään valiokuntakäsittelyjen 

yhteydessä 

• PeVL mukaisesti maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait 

käsitellään eduskunnassa yhdessä 
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Keskeiset muutokset perustuslakivaliokunnan 
lausunnon perusteella 

Muun muassa: 

• Maakunnan ei ole pakko yhtiöittää omia sote-keskuksia ja 
suunhoidon yksiköitä: 

• Maakunnan liikelaitoksella tulee olla oma sote-keskus ja 
suunhoidon yksikkö 

• Voivat olla samassa liikelaitoksessa muiden palvelujen kanssa tai 
niitä varten voi olla erillisiä liikelaitoksia 

• Valinnanvapausjärjestelmä tulee voimaan vaiheittain vuodesta 2020 
alkaen 

• Sote-keskuksen palveluvalikoimaa on muutettu, mm. päätöstä 
edellyttävät sosiaalipalvelut maakunnan liikelaitoksen vastuulla 

• Asiakassetelin voi antaa vain maakunnan liikelaitos, 
asiakassetelisääntelyä tarkennettu 
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Sote-keskuksen palvelut 

• Terveysneuvonta, hoitajan ja lääkärin palvelut, 
sosiaalihuollon ammattihenkilön ohjaus ja 
neuvonta. 
 

• 1.1.2022 alkaen ainakin sisätautien, lastentautien, 
geriatrian ja silmätautien erikoislääkärien palveluja. 
 

• Palvelut ja maksut ovat kaikissa sote-keskuksissa 
samat.  
 

• Sote-keskus ei myönnä asiakasseteleitä. 
 

• Sote-keskus vastaa aina asiakkaan palvelujen 
kokonaisuudesta, myös siltä osin kuin se käyttää 
alihankkijoita. 
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Liikelaitoksen 
sosiaalipalvelut  
sote-keskuksessa 

 

• Maakunnan pitää jalkauttaa 
sosiaalihuollon osaamista sote-
keskusten tueksi. 

• Asiakkaan palvelutarpeen arviointi 
yhteistyössä sote-keskuksen kanssa, 
asiakassuunnitelman laadinta ja 
päätökset muista kuin sote-keskuksen 
palveluista, ml. palvelut asiakas-setelillä 
ja henkilökohtaisella budjetilla. 

• Palvelutarpeen arvioinnissa ja 
päätöksenteossa voidaan hyödyntää 
myös digitaalisia palveluja. 

 



- 

 

 

Sote-keskuksen valinta 
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• Sosiaali- ja terveyskeskukset aloittavat 
toimintansa 1.1.2021. 

• Asukas voi valita haluamansa julkisen tai 
yksityisen sote-keskuksen. Valinnan voi tehdä 
1.10.2020 alkaen.  Valintaan sitoudutaan 
puoleksi vuodeksi. 

• Jos asukas ei valitse itse sote-keskusta, hänet 
listataan liikelaitoksen sote-keskuksen 
asiakkaaksi. Asiakas voi kuitenkin halutessaan 
vaihtaa sote-keskusta.  

• Jos asukas ei ole valinnut sote-keskusta vuoden 
2023 alkuun mennessä, hänestä tulee parhaiten 
saavutettavissa olevan sote-keskuksen asiakas. 
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Hammashoitolan valinta 

• Hammashoitolat aloittavat toimintansa 1.1.2022. 

 

• Asiakas voi valita haluamansa julkisen tai yksityisen 
suunhoidon yksikön. Valinnan voi tehdä 1.10.2021 
alkaen.  Valintaan sitoudutaan puoleksi vuodeksi. 

 

• Jos asiakas ei ole tehnyt valintaa, hänen tietonsa 
kerätään maakunnan liikelaitoksen tietoihin, mutta 
häntä ei listata minkään hammashoitolan 
asiakkaaksi.  

 

• Jos asiakas ei ole valinnut hammashoitolaa ennen 
1.1.2024, hän saa vuoden 2024 alusta suunhoidon 
palvelut parhaiten saavutettavissa olevasta 
hammashoitolasta. 

 

 



- 

 

 

• Maakunnan liikelaitoksen tuotantovastuulla ovat 
sosiaalipalvelut, erikoissairaanhoito, neuvolat, koulu- 
ja opiskeluterveydenhuolto 

• Asiakas voi valita liikelaitoksen koko maasta ja sen 
palveluyksikön. Palveluyksiköitä voivat olla esimerkiksi 
sairaalat ja sosiaaliasemat. 

• Erikoissairaanhoidossa säilyy nykytyyppinen 
valinnanmahdollisuus 

• Maakunnan liikelaitos  arvioi osaltaan asiakkaan 
palvelutarpeen ja tekee tarvittaessa 
asiakassuunnitelman. 

• Asiakas voi saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen 
budjetin, jolla hankkii tarvitsemiaan palveluja 
yksityisiltä palveluntuottajilta. 

 

 

 

 

 

 

 

Maakunnan liikelaitoksen 
palvelut 
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Mikä on asiakasseteli? 

Asiakas voi saada maakunnan liikelaitokselta asiakassetelin palvelun 
hankkimiseen yksityiseltä tuottajalta. Maakunnan liikelaitos arvioi ensin 
palvelutarpeen. Jos asiakas ei halua asiakasseteliä, hän saa palvelut 
liikelaitoksesta tai muulla tavoin ostopalveluna. 
 

• Asiakassetelillä saa laissa määrättyjä ja maakunnan 
päättämiä palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta. 
• esim. kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, 

sosiaalinen kuntoutus, tietyt kirurgiset toimenpiteet 
• Asiakas voi valita maakunnan hyväksymän 

palveluntuottajan mistä tahansa maakunnasta. 
• Asiakasmaksu on sama samasta palvelusta ja sen perii 

maakunta, ei palveluntuottaja. 
• Maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan palvelujen 

kokonaisuudesta, laadusta ja kustannuksista. 
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Yksilölliset palvelut henkilökohtaisella budjetilla 

• Budjettia saa käyttää asiakassuunnitelman mukaisissa 
palveluissa  ja suunnitelmassa määriteltyjen sisältöjen 
puitteissa. Asiakas voi itse päättää, mistä hankkii palvelut ja 
minkälainen apu tai tuki auttaa juuri häntä parhaiten.  

• Maakunnalla on velvollisuus ottaa henkilökohtainen budjetti 
käyttöön vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille,  joilla on 
pitkäaikaista ja laaja-alaista avun tarvetta ja jotka pystyvät 
joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hankkimaan omat 
palvelunsa. 

• Maakunta maksaa suoraan palveluntuottajalle 
henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan 
tilille ei siis siirry rahaa. 
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Henkilökohtaisella budjetilla voi valita palveluntuottajaksi järjestön tai 
yrityksen ja vaikuttaa palvelun sisältöön. 



- 
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Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien 
vertailtavuus 

Vertailtavuutta on pyritty säätämään mm. seuraavin tavoin: 

 

• Molemmilla on lähtökohtaisesti samat tehtävät (18 §) 

• Ehdot ovat samat ja ehdot päätetään hallintopäätöksessä. Ehtojen on oltava 
yhdenmukaisia (42 §) sekä tasapuolisia ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia (44 §) 

• Korvausperusteet ovat samat (7 luku) 

• Maakunnan liikelaitoksesta sote-keskukselle myytävät sisäiset palvelut tai 
palvelukeskuksien palvelut on hinnoiteltava markkinaperusteisesti (61 §) 

• Molempien on noudatettava hallinnon yleislakeja (3 §) 

• Suoran valinnan palvelut on kirjanpidollisesti eriytettävä (56-57 §) tai niitä varten on 
perustettava erillinen liikelaitos tai liikelaitoksia (16 §) 

• Suoran valinnan palvelutuottajien velvoitteet ovat samat (54 §)  

• Rikosoikeudellinen ja vahingonkorvausvastuuvelvoitteet ovat samat (74 §) 
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SOTE-PALVELUJEN KOKONAISUUS (MILJ. €, ARVIO 9.10.2017) 

Kokonaisuus 

HE 47 
maakunnan 

liikelaitoksen 
tuotanto 

Uusi malli 
maakunnan 

liikelaitoksen 
tuotanto 

HE 47 
valinnan-
vapaus-

markkina 

Uusi malli 
valinnan-
vapaus-

markkina 

Sosiaalihuolto 7 720 4 900 5 000* 2 860 2 700 

Terveydenhuolto 10 700 7 700 7 650** 2 960 3 050*** 

Ympäristö-
terveydenhuolto 

80 80 80 0 0 

Yhteensä 18 500 12 680 12 750 5 820 5 750 

*josta  ostopalveluja vuonna 2015 n. 1 500 m€ 
**josta ostopalveluja vuonna 2015 n. 100 m€ 
***liikelaitoksen suoran valinnan palveluissa 
ostopalveluja arviolta n. 200 m€ 
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VALINNANVAPAUSMARKKINA (MILJ. €, ARVIO 9.10.2017) 

HE 47 Muutokset, huomiot, oletukset 
Uusi 
arvio 

Sote-keskus 2 480 

Sote-kekuksen palveluvalikoiman muutokset: 
• Poistuvia palveluita sosiaalipalvelut lukuun ottamatta neuvontaa, 

kotisairaanhoito ja ei-välttämättömät apuvälineet (vaikutus -680 m€) 
• Lisäyksenä muiden kuin yleislääketieteen alaan kuuvluvien 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden konsultaatioita- ja 
avovastaanottopalveluita. (+200 m€) 

2 000 

Suunhoidon 
yksikkö 

320 
Määräraha-arvioon lisätty kiireellisen hoidon kustannuksia (+30 m€) 

350 

Asiakasseteli 1 600 

Muutoksia asiakassetelin soveltuvuuteen terveydenhuollon palveluihin: 
lisäystä psykiatrian avohoitoon, vähennystä päiväkirurgiaan (ei 
nettovaikutusta arvioon) 
 
Muutoksia asiakassetelin soveltuvuuteen sosiaalihuollon palveluihin: lisäystä 
ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalveluihin, vähennystä 
kotihoidon palveluihin (+200m€) 
 
Hallintokulujen tilastoinnin muutos on kasvattanut erän arvoa. (+100m€) 
 
24 § uuden muotoilun velvoittavuus. (+100m€) 

2 000 

Henkilökohtain
en budjetti 

1 400+ 

Julkisen vallan käyttöä sisältävien palvelujen poisjäämisen vaikutuksen on 
oletettu olevan enemmän hallinnollinen kysymys, eikä juurikaan vaikuta 
palveluihin käytettäviin määrärahoihin. 
 
Tämä summa on vähimmäisarvio. 

1 400+ 

Yhteensä 5 800 5 750 



- 

Valinnanvapauslain jatkovalmistelu 

 

• Hallituksen linjaus heinäkuussa 2017 

• Virkamiesvalmistelu heinäkuu - lokakuu 2017 

• Reformiministeriryhmän käsittely syyskuu - lokakuu 2017 

• Lausuntokierroksella 3.11.2017 - 15.12.2017 

• Lausuntojen läpikäynti ja tarvittavien muutosten valmistelu 
joulukuu 2017 - tammikuu 2018 

• Esityksen viimeistely helmikuu 2018 

• Esitys eduskuntaan maaliskuu 2018 
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Sote-uudistuksen muu jatkovalmistelu 

 

• HE 15/2017 muutokset valiokuntakäsittelyn yhteydessä 

• Käsittely jatkuu lausuntovaliokunnissa, kuten hallintovaliokunta 

• Sote-järjestämislakiin joitain muutoksia 

• PeV lausuntoon perustuvat asetuksenantovaltuuksien tarkistukset 

• valiokuntakuulemisten yhteydessä esille tulleita muita muutostarpeita  

• Mahdollisesti tarvittava täydentävä HE 

• SoteDigi yhtiötä koskevat säännökset 

• valinnanvapauslaista aiheutuvat muutokset 

• Erikseen arvioidaan vielä voimaanpanolakiin tulevat muutokset 
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Voimaantulo vaiheittain 

• Sote-järjestämislain ja valinnanvapauslain on tarkoitus tulla voimaan 

1.1.2020. Vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta 

maakunnille. 

• Henkilökohtainen budjetti tulee käyttöön 1.1.2020. 

• Asiakasseteli on otettava käyttöön viimeistään 1.7.2020. 

• eräät erikoissairaanhoidon palvelut viimeistään 1.1.2022. 

• Sote-keskukset aloittavat toimintansa 1.1.2021. 

• Suunhoidon yksiköt aloittavat toimintansa 1.1.2022. 
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Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien 
rajoitukset 
• Lakia kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien 

rajoittamisesta ja lakia paras-puitelain yhteistoimintavelvoitteiden 
voimassaolosta jatketaan vuodella 

• Oikeustoimien rajoittamislain mukaisia kriteerejä ulkoistuksille ja 
investoinnelle kiristetään 
• ulkoistussopimukseen irtisanomisehto jos koko yli 30 % ja kestää 

vuoteen 2021 tai pitempään 

• yli 5 miljoonan euron investoinnin on oltava välttämätön ja kiireellinen 

• Kuulemistilaisuus 23.11.2017 

• Esitys eduskuntaan 30.11.2017 

• Esityksessä ehdotetaan että PeV antaisi lausunnon esityksestä 

• Lailla ei ole taannehtivaa vaikutusta 
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