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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus laajentaa 
tuottajakuntaa
• Monituottajajärjestelmään siirtyminen lisää kilpailua asiakkaista

• Kilpailua myös henkilöstöstä ja tiloista

• Korvaukset pääosin kiinteitä
• Kilpailu laadulla
• Tehokkuusvaatimus tuottajalle

• Kilpailua etenkin perusterveydenhuollon palveluihin että 
sosiaalihuollon palveluihin

• Järjestelmä luo kilpailullisen toimintaympäristön 
• Tuottajien kannusteet tärkeitä
• Kilpailussa todennäköisesti alueellisia ja paikallisia eroja  maakuntien 

alueellinen tuntemus ja toimeenpanon merkitys korostuvat
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Yritystoiminnan mahdollisuudet

• Uudistus luo mahdollisuuksia monenlaiselle yritystoimille 

• Maakunnan asettamat ehdot ja korvaukset vaikuttavat yritysten 
kannustimiin lähteä tuottajaksi. Myös pienemmille yrityksille paljon 
mahdollisuuksia

• Sosiaali- ja terveyskeskusten palveluvalikoima ei muodosta erityisen 
suurta volyymivaatimusta
• Myös kapitaation tarvevakiointi pienentää yritysten kustannusriskiä

• Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti tarjoavat mahdollisuuksia 
myös pienemmille sosiaalipalvelujen tuottajille sekä lääkinnällisen 
kuntoutuksen tuottajille
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Tuottajakorvauksista ohjeistusta

• Sosiaali- ja terveysministeriössä laaditaan maakuntien 
toimeenpanotyön tueksi ohjeistusta tuottajakorvauksista

• Ohjeistukset eivät ole maakuntia sitovia
• Sosiaali- ja terveyskeskuksien tuottajakorvauksiin liittyvästä 

ohjeistuksesta voi antaa palautetta 15.2.2019 saakka

https://alueuudistus.fi/sote/asiakirjamallit-ja-ohjeistukset

• Tulossa ohjeistukset myös asiakasseteleiden arvon määrityksestä sekä 
henkilökohtaisen budjetin arvon määrityksestä

• Lisäksi työstetään sosiaali- ja terveyskuksiin liittyvä 
yksityiskohtaisempi ohjeistus ja suunhoidon korvauksien ohjeistus
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Yksityisen yritystoiminnan kasvu

• Nykyiset (ml. palvelusetelit) ja tulevat ostopalvelut huomioon ottaen 
valinnanvapauspalvelujen käyttöönotto kasvattaisi lakiesityksen 
määritelmän mukaisten* yksityisten palveluntuottajien liikevaihtoa 
sosiaalihuollon palveluissa noin 500—800 miljoonalla eurolla 
nykytilanteeseen verrattuna

• Nykyisin terveyspalvelujen ostopalvelut ovat noin 600 miljoonaa 
euroa, eikä esityksellä arvioida olevan vaikutusta tähän. Ostopalvelut 
huomioon ottaen esitys lisäisi arvion mukaan yksityisten 
palveluntuottajien liikevaihtoa terveydenhuollon palveluissa noin 0,8—
1 miljardilla eurolla nykytilanteeseen verrattuna.

*) sisältää myös mahdolliset julkisomisteiset yhtiöt
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Taustaa

• Alla olevissa kalvoissa kuvataan sitä, minkä arvioidaan olevan 
valinnanvapauslain vaikutus yksityisen palvelutuotannon osuuteen 
maakuntien järjestämissä palveluissa

• Yksityiseen palvelutuotantoon luetaan näissä kalvoissa yksityisten 
yritysten ja kolmannen sektorin tuotanto ─ ei mahdollisia maakunnan 
yhtiöitä (vaikka lakiluonnoksessa maakuntien yhtiöt lukeutuvat 
yksityisiin palveluntuottajiin)

• Yksityisen sektorin tuotantoon lasketaan sen tuottama osuus 
valinnanvapauslain esittämien valinnanvapauden toteutustapojen 
palvelutuotannosta sekä ostopalvelut

• Pääasialliset tietolähteet ovat olleet vuoden 2016 Kuntatalous-tilasto 
(Tilastokeskus) sekä Terveydenhuollon menot ja rahoitus -tilasto (THL)
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