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9.5.2017

Uuden soten kulmakivet
1.

Vahva järjestäjä
•
18 maakuntaa, jotka hoitavat myös rahoituksen

2.

Palvelujen integraatio
•
palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi
•
oikea hoito ja palvelu sekä sen edellyttämä osaaminen oikeaan aikaan
•
sujuva hoito- ja palveluketju väestön ja asiakkaiden tarpeen mukaan
•
maakunnassa ja sote-keskuksissa sote -palvelut yhdessä

3.

Valinnanvapaus
•
tuki asiakaslähtöisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun hyödyntämiselle
•
kannustin perustason integroitujen palveluiden vahvistamiseen
•
palveluita ja voimavaroja siirretään nykyiseltä erikoistasolta sote-keskuksiin

4.

Kustannusten kasvun hillintä 3 mrd eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä
•
oikea-aikainen palvelu
•
parhaat käytännöt ja vaikuttavimmat palvelu- ja hoitomuodot sekä digiratkaisut

5.

Kattava digitalisaatio
•
runsaasti digitaalista asiointia ja palvelua
•
tieto kulkee ja tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia ja käyttäjäystävällisiä
•
tiedolla johdetaan ja ohjataan oikeaan palveluun
•
hallitus linjannut rahoituspuitteet ja mittavan investointiohjelman
4

-

24.5.2017

Valinnanvapaus lyhyesti
Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta halutaan
laajentaa nykyisestä. Tavoitteena on, että valinnanvapaus
nopeuttaa ihmisten pääsyä sote-palveluihin ja lisää
mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihin.
•
•

•
•

Jatkossa voit valita vapaammin, kenen tarjoamia
sosiaali- ja terveyspalveluja käytät.
Voit valita itse haluamasi sote-keskuksen ja
hammashoitolan. Ne voivat olla julkisesti omistettuja tai
yksityisiä.
Asiakasmaksut ovat samat eri palveluntuottajilla.
Jos on hätätilanne, soitat 112 tai menet lähimpään
päivystykseen, kuten ennenkin.

Valinnanvapauden laajentaminen on osa sote-uudistusta.

-

9.5.2017

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi

-

9.5.2017

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi

Valinnanvapauslain lausuntopalautteen viisi keskeisintä tulosta

3. Hyvinvointi ja terveys perustana rahoituskriteereissä
• Rahoituksen kriteerejä muutetaan ihmisen
hyvinvointi- ja terveysriskiin perustuvaan malliin.

1. Työkaluja yhdenvertaisuudesta huolehtimiseen

• Malliin myös tehokkaat kannustimet vaikuttavaan
hoitoon ja palveluun sekä palveluintegraatioon.

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

4. Avoimuus yhtiöiden verotuksessa

• Täsmällisemmät säännökset ja vähemmän
maakuntakohtaista vaihtelua palvelujen sisällössä.

• Yhteiskuntavastuuta ja verotustietojen avoimuutta
koskeva terävöitetty säännös: tiedetään verotettava
tulo, maksettu vero ja minne maksettu.

• Kattavasti hyvän hallinnon varmistavat menettelyt.

2. Korvausjärjestelmä estää kermankuorinnan
5. Muutokset toimeenpanon aikatauluun
• 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.

• Tuottajien korvaukset ja kannusteet estävät
kermankuorintaa asiakasvalinnassa.
• Lisäksi kermankuorinnan kieltäminen lailla: Tuottajat
eivät voi valikoida asiakkaitaan eikä tuottaja näe
etukäteen tietojärjestelmästä kuka ilmoittautuu
asiakaslistalle.

-

Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne 1.1.2019
Valtio

Yhteinen ICT, muut yhteiset
tukipalvelut

Valtakunnallinen lupa- ja valvontavirasto

Sote-linjaukset: valtakunnallinen työnjako, aluerajat ylittävien tehtävien työnjako, tuotannon järjestämisen linjaukset,
laajakantoiset investoinnit, muut palvelujen saatavuuden
edellyttämät toimet, tietohallinnon ja ICT:n ohjaus, maakuntien
sopimuksellinen ohjaus

18 maakuntaa
-

Maakunnat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Pelastustoimi
Maakuntien liittojen tehtävät
Alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen edistämisen
tehtävät
Ympäristöterveydenhuolto
Alueiden käytön ohjaus ja suunnittelu
Maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen
Maakunnalle lain perusteella annettavat muut alueelliset
palvelut
Maakuntien välinen yhteistyö

Palveluntuottajat
• Julkiset,
yksityiset ja
kolmannen
sektorin
palvelun
tuottajat

järjestämisvastuu
rahoitusvastuu
päättää palvelutasosta ja
yhteistyösopimuksesta

5 sote-yhteistyöaluetta
12 laajan ympärivuorokautisen
päivystyksen yksikköä (sis.
5 yliopistosairaalaa)

Sote-yhteistyöalueet
•
•
•

keskitetyt tehtävät vaativimmissa palveluissa
palvelurakenteen, investointien ja palveluiden yhteensovitus
kehittäminen ja osaamiskeskukset, ensihoitokeskus, yhteistyötehtävät ja foorumi
yhteistyösopimus

Kunnat

Kunnat
•
•
•
•

Lakisääteiset tehtävät - paikalliset tehtävät
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Paikallinen demokratia ja elinvoima
Yleinen toimiala

-

Maakuntien valmistelun taloudellinen tuki:
Vuosi 2017:
• Yhteensä 33,1 miljoonaa euroa valmisteluvaiheen tukemiseen
• Lisätalousarvioon tehty esitys esivalmistelun/väliaikaishallinnon rahoituksen
lisäämisestä, lisäbudjettineuvottelut viikon päästä
Vuosi 2018, kehyspäätös:
• Valmistelun tukemiseksi vuonna 2018 yhteensä 58,4 miljoonaa euroa
• Valinnanvapauspilottien rahoittamiseen 100 miljoonaa euroa
• Lisäksi ICT-muutokseen varauksena koko kehyskaudelle 2018-2021 noin
900 miljoonaa euroa. Nämä ratkaisut ja resurssitarpeet tulevat
tarkentumaan jatkovalmistelussa
-

24.5.2017

Uudistuksen onnistumisen avaintekijät
Sitoutuneisuus ja keskinäinen
luottamus kaikkien toimijoiden välillä
Yhteistyö asukkaiden, päättäjien ja
henkilöstön välillä

Maakunta
voi olla
suuri tai pieni. Ovathan
valtiotkin.

Omaehtoisuus ja oman maakunnan
erityispiirteiden huomiointi
Digitalisaatio, toimintatapojen
uudistaminen ja hyvä johtaminen
Rohkea ote tulevaisuuteen

-

