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SOTE-uudistus – missä mennään?



Sisältö

• SOTE-uudistuksen tiedossa oleva aikataulu

• Mitä tapahtuu tällä hetkellä SOTE-uudistuksen suhteen 

Suomessa kansallisesti ja alueellisesti?

• Mitä osaamista SOTE-uudistus vaatii organisaatioilta?

• Mitä olemassa oleva tieto merkitsee organisaatioille?

• Keskustelua
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• Perustuslakivaliokunta antoi valinnanvapaudesta lausuntonsa 1.6.2018. 

Hallitus on tarkentanut tämän pohjalta uudistuksen etenemistä 18.6. 

Hallituksen muutosehdotukset annetaan eduskunnalle hallituksen 

vastineena. 

 Maakuntien riittävä rahoitus varmistetaan 

 Valinnanvapauden toimeenpanoon pidempi vaiheistus 

 Kriteerit täyttävä maakunta voi aloittaa aiemmin (2020) - 2022 - (2023) 

 Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti otettaisiin käyttöön koko Suomessa 1.1.2021

 EU:n valtiontukisääntely ei ole ristiriidassa valinnanvapauslakiesityksen 

kanssa

 Lääketieteen erikoisalat sote-keskuksissa

 Alihankinta
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Valinnanvapauslaki – tilanne9/2018:

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-

valinnanvapauden-vaiheistusta-lisataan-ja-maakuntien-rahoitus-turvataan

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-valinnanvapauden-vaiheistusta-lisataan-ja-maakuntien-rahoitus-turvataan


• https://alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaan-

valinnanvapaus
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https://alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaan-valinnanvapaus


Valinnanvapauslain arvoitu vaikutus yksityisen 

palvelutuotannon osuuteen maakuntien järjestämissä 

palveluissa https://alueuudistus.fi/documents/1477425/5331079/Yksityisen+tuotannon+osuus+sote-palveluissa.pdf/a45e6e84-ed6c-4f3c-9bb9-

fa096b7ef10e/Yksityisen+tuotannon+osuus+sote-palveluissa.pdf.pdf

Yksityiseen palvelutuotantoon luetaan tässä yritysten ja 

kolmansien sektorin tuotanto ─ ei maakunnan yhtiöitä (vaikka 

lakiluonnoksessa maakuntien yhtiöt lukeutuvat yksityisiin 

palveluntuottajiin)
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https://alueuudistus.fi/documents/1477425/5331079/Yksityisen+tuotannon+osuus+sote-palveluissa.pdf/a45e6e84-ed6c-4f3c-9bb9-fa096b7ef10e/Yksityisen+tuotannon+osuus+sote-palveluissa.pdf.pdf
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https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4304705/makusote-aikataulukuva_6_2018.pdf/8fe34c0a-a33c-4912-b1ec-

6f8a6e1e158f/makusote-aikataulukuva_6_2018.pdf

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainvalmistelu jatkuu. Valinnanvapauslain ja 

maakuntien rahoituslain esityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan lausunnon 

perusteella tarvittavat muutokset eduskuntakäsittelyssä. Eduskunta päättää 

maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä syyskaudella 2018. Tarkoitus on, että 

vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy uusille maakunnille 1.1.2021. 

Valinnanvapaus tulee voimaan vaiheistetusti.

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4304705/makusote-aikataulukuva_6_2018.pdf/8fe34c0a-a33c-4912-b1ec-6f8a6e1e158f/makusote-aikataulukuva_6_2018.pdf


Valmistelun eteneminen

• Maakunnat perustetaan voimaanpanolain voimaantullessa (viimeistään 

joulukuu 2018).

• Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin VATE
– Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta on määritelty voimaanpanolain 7 §:ssä, 

mm. päättää maakunnan vuoden 2019 talousarviosta ja valmistella maakuntien toiminnan ja 

hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

• Maakuntavaalit pidetään su 26.5.2019

– Ensimmäisen maakuntavaltuuston toimikausi on 1.8.2019 - 31.5.2021

• Valtio huolehtii maakuntien palvelukeskusten perustamisen 

edellyttämistä toimenpiteistä. Palvelukeskusten osakkeet luovutetaan 

maakunnille 1.1.2021 mennessä, 40 §.

• Jos maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa on kyse maakuntalain 

112 §:ssä tarkoitetusta kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavasta 

tehtävästä, maakunnan on perustettava maakunnan tytäryhteisöt siten, 

että maakuntalaissa säädetty yhtiöittäminen on toteutettu viimeistään 

31.12.2022, 43 §.
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• Maakunnan tulee ottaa asiakasseteli käyttöön 1.1.2022, 87 §.

• Maakunnan on otettava käyttöön henkilökohtainen budjetti 1.1.2022, 

88 §.

• Maakuntien hyväksymät yksityiset sosiaali- ja terveyskeskukset sekä 

maakuntien liikelaitosten sosiaali- ja terveyskeskukset aloittavat 

toimintansa 1.1.2023, 89 §. 

– Maakunta voi tietyissä tilanteissa hakea ja saada luvan sosiaali- ja 

terveyskeskusten toiminnan aikaisemmalle aloittamiselle (aloitus aikaisintaan 

vuoden 2021 alusta lukien) (90§) tai saada luvan myöhäisemmälle aloittamiselle 

(enintään vuoden lisäaika) (91§).

• Suunhoidon yksiköt aloittavat toimintansa kaikissa maakunnissa 

1.1.2023, 92 §

• Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 

tulee voimaan 1.1.2021.
– Muun muassa lain pilotointia ja maakunnille annettavaa muutostukea koskevat §:t tulevat 

voimaan kuitenkin heti kun laki on hyväksytty ja vahvistettu ja lain mm. tiettyjä päätöksiä ja 

palveluntuottajia koskevat §:t 1.1.2020, 86 §.
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https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Maakuntavalmistelun+m%C3%A4%C3%A4r%C3%

A4ajat.pdf/d9097850-3b2c-4eb7-88e5-

66e0f8ed45e2/Maakuntavalmistelun+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ajat.pdf.pdf

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Maakuntavalmistelun+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ajat.pdf/d9097850-3b2c-4eb7-88e5-66e0f8ed45e2/Maakuntavalmistelun+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ajat.pdf.pdf


Palveluiden hankkiminen siirtymäkauden aikana

• Maakunnalle siirtyneiden sopimusten mukaisten palvelujen hankinnassa noudatetaan 

lähtökohtaisesti hankintalakia

• Maakunnan on ilman aiheetonta viivästystä aloitettava hankintalain mukaisesti 

hankintamenettely maakunnan hallinnon ja toiminnan käynnistämistä varten sekä 

palvelutoiminnan jatkumisen turvaamiseksi tarvittavien palvelujen hankkimiseksi silloin, 

kun mainitun lain 26 §:ssä säädetyt kynnysarvot ylittyvät ja maakunta ei ryhdy itse 

tuottamaan palvelua taikka tuota sitä yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai 

hanki palvelua maakunnan palvelukeskukselta maakuntalain mukaisesti.

• Hankintamenettelyn keston ajaksi maakunta voi tehdä väliaikaisen sopimuksen tai 

palvelujen tuottamista koskevan vastaavan järjestelyn, jos se on maakunnan toiminnan 

käynnistämistä varten tai palvelujen tuottamisen jatkuvuuden turvaamiseksi 

välttämätöntä. Edellytyksenä on lisäksi, että palvelujen tuottaminen siirtyneiden 

sopimusten mukaisesti tai muutoin aiheuttaisi merkittävää haittaa maakunnan 

toiminnalle tai maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamiselle. 

Maakunta voi tehdä väliaikaisen järjestelyn enintään vuoden 2023 loppuun asti.

• Koskee myös palvelukeskuksia niiden tuottaessa maakunnilta ja valtiolta siirtyneiden 

sopimusten mukaisia palveluja
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https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Maakuntavalmistelun+m%C3%A4%C3%A4r

%C3%A4ajat.pdf/d9097850-3b2c-4eb7-88e5-

66e0f8ed45e2/Maakuntavalmistelun+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ajat.pdf.pdf

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Maakuntavalmistelun+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ajat.pdf/d9097850-3b2c-4eb7-88e5-66e0f8ed45e2/Maakuntavalmistelun+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ajat.pdf.pdf


Sote- ja maakuntauudistus maakunnissa
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Etelä-Pohjanmaa

http://uusiep.fi/

Varsinais-Suomi 

https://kimpassa-allihopa.fi/

Pirkanmaa

http://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/

http://uusiep.fi/
https://kimpassa-allihopa.fi/
http://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/


COPE-hanke (1) Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja 

terveydenhuollon murroksessa.

• https://www.stncope.fi/

 Hankkeessa viisi teemaa; Muuttuva työ, Digitalisaatio, 

Monikulttuuriset työyhteisöt, Elinikäinen oppiminen, Hallinto 

ja johtaminen

Muuttuva työ:

 Tunnistettuja laajempia muutoksia ovat esimerkiksi:

• palveluiden integraatio

• digitalisaatio

• asiakkaiden valinnanvapaus ja kilpailu asiakkaista

• yksityisten palveluntuottajien lisääntyminen

• asiakasohjauksen merkityksen korostuminen

• ammattiryhmien välisen työnjaon muutokset26.9.2018Etunimi Sukunimi11

https://www.stncope.fi/


COPE-hanke (2)

 Digitalisaatio

• Uusien palveluiden käyttöönotto on osoittautunut haasteelliseksi, 

koska se vaatii ammatti-identiteetin, asenteiden, roolien ja 

työprosessien muutosta.

Tehokasta käyttöä tukevia tekijöitä:

• Palvelun käyttöhalukkuutta lisää esimerkiksi sen koettu hyödyllisyys, 

helppokäyttöisyys, sopivuus olemassa oleviin työprosesseihin sekä 

tapa, jolla palvelu otetaan käyttöön organisaatiossa.

• Ammattilaisten ja kansalaisten tukeminen muutoksessa voi pitää 

sisällään esimerkiksi hyötyjen esilletuomisen mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa.
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COPE-hanke (3) tuoreet julkaisut:

• https://www.stncope.fi/hankkeen-julkaisut/

Muutamia tuoreita artikkeleja esimerkkeinä:

Henkilökunnan ja asiakkaiden näkökulmasta, 

työhyvinvointi, sote-uudistus ja sähköinen asiointi.
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https://www.stncope.fi/hankkeen-julkaisut/


• Tekniset ongelmat aiheuttavat stressiä ammattilaisille, monien järjestelmien 

yhtäaikainen käyttö ja kirjautuminen.

• Sähköisten potilastietojen puuttuminen hidasti organisaatioiden välistä 

yhteistyötä.

• Puutteelliset lääkitysmerkinnät aiheuttivat potilasturvallisuusriskin ja stressiä 

henkilökunnalle.

• Potilastiedon kirjaamiseen ei jää aikaa riittävästi.

• Työn keskeytykset ja hyppely eri näkymien välillä oli stressaavaa ja haittasi mm. 

kirjaamista. Tämä ei ollut kuitenkaan suurin stressitekijä vaan kokonaisuus ja 

ajoittainen työryväs aiheutti paineita eniten.

• Ratkaisuna olisi koulutus, joka antaisi ratkaisuja muuttuvaan digityöhön. Myös 

ammattilaiset haluavat antaa palautetta tietojärjestelmistä niiden kehittäjille,
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>Suurin osa potilaista oli käyttänyt vähintään yhtä sähköistä palvelua.

>Käyttö perustui potilaan omaan aloitteeseen ja hoitajan rooli potilaiden 

motivoinnissa ja ohjauksessa oli pieni.

>Alle puolet kertoi hoitajan kertoneen sähköisistä palveluista. Palvelujen 

käyttöön oli hoitohenkilökunta kannustanut noin kolmannesta ja 

opastanut noin viidennestä. 

>Monet toivoivat aktiivisempaa otetta henkilökunnalta. 

>Tulevaisuudessa potilaat haluavat käyttää sähköistä ajanvarausta ja 

uusia helppoja yhteydenpitokanavia hoitohenkilökunnan kanssa. 

>Enemmän ohjausta ja tukea tarvitaan potilaille sähköisten palvelujen 

käyttöön. 

>Vastaajina olivat 397 sydän diabetes ja syöpäpotilasta.
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 n=8128, ikä 18 – 95, 12 isoa kaupunkia Suomessa, yhden 

viikon aikana terveyskeskusasiakkaita ja yksityisen 

terveysaseman asiakkaita, kysely asenteista, 

potilastyytyväisyydestä, palvelujen käytöstä, terveydentilasta ja 

sos.demogr. kysymyksiä

 77 % piti valinnanvapautta tärkeänä

 49 % ajatteli että oikeasti pystyy valitsemaan

 35 % kokee saavansa riittävästi oleellista tietoa valinnan tueksi

 Vaihtelee taustan mukaan 



Sote-osaaminen:
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160883/39-2018-Optimoitu%20sote-osaaminen.pdf

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160883/39-2018-Optimoitu sote-osaaminen.pdf
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KESKEISTÄ:

 ammattialakohtainen osaaminen

 kaikkia sote-ammattiryhmiä koskeva yleinen osaaminen, joka 

sisältää asiakastyöosaamisen, palvelukehittämisosaamisen, 

työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaamisen

 keskiössä: asiakaslähtöinen vaikuttava hoito ja palvelu, yli sektorien 

tapahtuva sote-palveluketju



Varsinais-Suomen sote-uudistus, TKK väliraportti
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https://kimpassa-allihopa.fi/assets/uploads/2018/02/Tutkimus-koulutus-

kehitt%C3%A4minen_valmisteluvaihe_raportti-1.0.pdf

https://kimpassa-allihopa.fi/assets/uploads/2018/02/Tutkimus-koulutus-kehitt%C3%A4minen_valmisteluvaihe_raportti-1.0.pdf
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Osaaminen on keskiössä; pamu-osaaminen, eettinen 

laadukas asiakaslähtöinen näyttöön perustuva turvallinen 

toiminta ja moniammatillisuus sekä -alaisuus. 

Liiketoimintaosaaminen sekä yrittäjyys on tärkeää!


