


Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestäminen ja tuottaminen 

- lakiluonnosten mukaan maakunta järjestää julkisesti 

rahoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut

-> maakunta suunnittelee, johtaa ja rahoittaa sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kokonaisuutta alueellaan

Maakunta vastaa siitä, että palveluista muodostuu asiakkaille 

sujuvat kokonaisuudet ja palvelu- ja hoitoketjut. 

Kunnat eivät enää järjestää tai rahoita sosiaali- ja 

terveyspalveluja. Kuntien tehtäväksi jää kuitenkin edistää 

hyvinvointia ja terveyttä. 1/11
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Järjestämislaissa säädetään miten maakunnan pitää 

järjestää asukkaiden lakisääteiset sosiaali- ja 

terveyspalvelut 

- säädetään palvelujen saatavuudesta. Sosiaali- ja 

terveyspalvelujen sisällön, laajuuden ja laadun pitää 

olla asiakkaiden tarpeen mukaisia. 

- palvelujen pitää olla yhteen sovitettuja kokonaisuuksia 

ja ne pitää toteuttaa väestön tarpeiden mukaan 

lähellä asiakkaita. 

- Maakunnan on järjestettävä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut siten, että asiakkaalla on 

mahdollisuus valita palvelun tuottaja siten kuin siitä 

erikseen säädetään valinnanvapauslainsäädännössä. 

-Sote-keskus Oy
-Maakunnan liikelaitos
-Palveluntuottajat: 
Kotipalvelut, 
asumispalvelut ym.
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Maakunta laatii palvelustrategian ja 

antaa palvelulupauksen 
Maakunnan on laadittava taloutensa ja toimintansa 

suunnittelua ja johtamista varten myös sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelustrategia osana maakuntastrategiaa. 

Palvelustrategiassa maakunta päättää sen järjestämisvastuulle 

kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin 

tavoitteet. 

Maakunta päättää palvelustrategiassa myös yksityisiltä sosiaali-

ja terveydenhuollon palvelun tuottajilta hankittavien palvelujen 

vähimmäismäärää koskevat tavoitteet. Lisäksi 

palvelustrategiassa on määriteltävä, mikä osa hankinnoista 

kilpailutetaan palvelujen innovatiivisuutta ja 

kustannusvaikuttavuutta parantavien uusien ratkaisujen 

kehittämiseksi. 4/11
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Valinnanvapauslakiluonnoksessa 
säädetään asiakkaan valinnanvapauden sisällöstä, 

valinnanvapauden piirissä olevista palveluista, järjestäjän 

roolista ja palvelun tuottajan korvausperusteista. 

Hallitus on aiemmissa linjauksissaan edellyttänyt, että 

julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin palvelun-

tuotannolla on tasapuoliset toimintaedellytykset. Hallitus 

edellyttää, että yksityinen ja kolmas sektori vastaavat 

tietystä vähimmäismäärästä palvelutuotantoa. Tulevan 

valinnanvapausmallin pitää tukea PK-yritysten

mahdollisuuksia toimia markkinoilla sekä kannustaa uusiin 

innovatiivisiin ja digitaalisiin palvelumalleihin. 

Konseptikilpailutuksia hyödynnetään palvelujen 

uudistamisessa. 6/11





Maakunta päättää palvelustrategiassaan myös 

yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun 

tuottajilta hankittavien palvelujen vähimmäismäärää 

koskevat tavoitteet. Lisäksi palvelustrategiassa on 

määriteltävä, mikä osa hankinnoista kilpailutetaan 

palvelujen innovatiivisuutta ja kustannusvaikuttavuutta 

parantavien uusien ratkaisujen kehittämiseksi. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiassa on 

lisäksi otettava huomioon asiakkaan valinnanvapauden 

piirissä olevien palvelujen ja muiden sosiaali- ja 

terveyspalvelujen sovittaminen yhteen siten, että 
asiakkaiden tarvitsemat palvelut muodostavat tarpeen 

mukaisen kokonaisuuden. 7/11



Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

Laissa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta 

säädettäisiin oikeudesta tuottaa maakunnan järjestämis-

vastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä yksityisiä 

sosiaali- ja terveyspalveluja. Lailla halutaan varmistaa 

asiakkaan ja potilaan turvallisuus sekä laadultaan hyvät 

palvelut. Lisäksi halutaan edistää yrittäjyyttä 

vähentämällä yrittäjien hallinnollista taakkaa.

Lakiluonnoksen mukaan nykyisistä, palvelun tuottajan 

toimintamuodosta riippuvaisista lupa- ja ilmoitus-

käytännöistä luovutaan. Sen sijaan siirrytään kaikkia 

palvelun tuottajia yhtäläisesti koskevaan rekisteröintiin ja 

toimivaan omavalvontaan, joka perustuu palvelun 

tuottajan ja viranomaisen väliseen luottamukseen.
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Palvelun tuottajan on rekisteröidyttävä sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tuottajien rekisteriin. Rekisteriin sisältyy 

myös avoin julkinen tietopalvelu palvelun tuottajista. 

Palvelujen tuottajien on täytettävä laissa määritellyt 
rekisteröintikriteerit. Valvontaviranomainen tekee 

päätöksen tuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Nämä kriteerit täsmentyvät hallituksen linjattua 

valinnanvapautta. 

Ehdotuksen mukaan palvelun tuottajan on turvattava 

palvelujen laatu, asiakaskeskeisyys, turvallisuus ja 

asianmukaisuus sekä valvottava niiden toteutumista. 

Palvelun tuottajalla pitää olla kattava 

omavalvontasuunnitelma. 
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Julkinen palvelulupaus 

Julkinen palvelulupaus on maakunnan asukkailleen 

osoittama tahdonilmaisu siitä, miten sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluja käytännössä toteutetaan. 

Asukkaiden oikeudesta eri palveluihin säädetään useassa 

eri laissa eikä palvelulupaus voi sitä oikeutta kaventaa. 

Maakunnan palvelulupauksen tarkoituksena on edistää 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä niin että 

samalla otetaan huomioon asiakkaiden näkemykset ja 

tarpeet. Palvelulupauksen tarkoituksena on myös lisätä 

toiminnan avoimuutta ja tätä kautta kehittää palvelujen 

laatua, vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. 
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HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN  EDISTÄMINEN KUNNISSA

Kunnat  vastaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

 muun muassa varhaiskasvatus ja koulutus, 

liikuntamahdollisuudet, ruoka- ja kulttuuripalvelut, 

kaavoitus ja liikennejärjestelyt

- Tukena järjestöt ja muut yhteistyökumppanit

- Hyvästä työstä kannustimia kunnille

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN  EDISTÄMINEN 

MAAKUNNISSA

Maakunnat:

- Edistävät hyvinvointia ja terveyttä omassa toiminnassaan

- Tukevat kuntia asiantuntemuksellaan

- Järjestävät ehkäisevät palvelut

- Hyvästä työstä kannustimia maakunnille 11/11


