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Keski-Pohjanmaan maakunta –  sote-
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Järjestämisvastuun toteuttamistapaan ja 
järjestämisen ja tuottamisen 

eriyttämiseen liittyvän työryhmän 
kokoonpano 

13.4.2017 Maakunnallinen näkökulma 2 

 

• Järjestämisvastuun toteuttamistapaan ja järjestämisen ja 
tuottamisen eriyttämiseen liittyvät työryhmä 

– Ilkka  Luoma 

– Andreas Blanco 

– Eija Kellokoski-Kari 

– Ben Weizmann 

– Pirjo Dabnell 

– Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä 

– Tarja Oikarinen-Nybacka 

– Minna Korkiakoski 
 



* = Soiten kehittämisyksikkö lähtee valmistelemaan (palveluneuvonta 
yhteistyössä palveluohjauskeskuksen kanssa) 
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Sote-järjestämiskonttori 

Viranomais-ja 
valvonta-
tehtävät 

• Maakunnan 
hyvinvointikertomus * 

• Kuntakohtaiset 
hyvinvointikertomukset 
* 

• Asukasosallisuus 
(neuvostot, raadit…) * 

• Oikeuksista ja etuuksista 
tiedottaminen, 
palveluneuvonta * 

• Järjestöyhteistyö * 
• EVA * 

• sote-strategia osaksi 
maakuntastrategiaa  

• sote-rahoitusosuuden 
arviointi 

• yhteistyöalueen 
yhteistyösopimus 

• STM 
neuvottelumenettely 

• vuosiraportin laadinta 
• Palvelulupaus * 
• Yhdyspintayhteistyö 
• Hoitoketjujen 

mallintaminen 
• asiakasryhmien 

tunnistaminen 
 
 

Sote-strategia HYTE Sote-
kehittäminen 

• laatu-, 
vaikuttavuuskriteerit ja 
mittarit * 

• tuotteistaminen 
• palvelutuottajien 

kriteerit 
• Omavalvontaohjelma (*) 
• palvelutuottajien 

valvonta 
• Palvelutuottajien 

yhteistyön 
varmistaminen 

• Sopimusten laatiminen 
palvelutuottajien kanssa 

 

 

• Kehittäminen 
toteutetaan osana 
maakunnan yhteistä 
monialaista 
kehittämistoimintaa * 

• Tutkimus- ja 
kehittämistoiminta * 

• Osaamisen ennakointi ja 
riittävyys 
(osaamistarvekartoitus) 
* 

Visio: korkein 
äänestys-% 
maakunta-
vaaleissa 



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen= HYTE kehittämisyksikössä yhdessä 
soten muun kehittämistyön kanssa. Tarvitaan työnjakokeskustelua 
tukipalveluiden kanssa.  
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Sote-järjestämiskonttori 

Sote 
järjestämisen 

tuki 

• sote-spalvelustrategia 
osaksi 
maakuntastrategiaa  

• sote-rahoitusosuuden 
arviointi 

• yhteistyöalueen 
yhteistyösopimus 

• STM 
neuvottelumenettely 

• vuosiraportin laadinta 
• Palvelulupaus * 
• Yhdyspintayhteistyö 
• Hoitoketjujen 

mallintaminen 
• asiakasryhmien 

tunnistaminen 
• Palveluverkko 
• Valinnanvapaus 

 
 

Sote-
palvelustrategia 

 
• Asukkaiden 

palvelutarpeen 
määrittely 

• laatu-, 
vaikuttavuuskriteerit ja 
mittarit * 

• tuotteistaminen 
• palvelutuottajien 

kriteerit 
• Omavalvontaohjelma (*) 
• palvelutuottajien 

valvonta 
• Palvelutuottajien 

yhteistyön 
varmistaminen 

• Sopimusten laatiminen 
palvelutuottajien kanssa 

 

 



Palvelualueet 

Lääketieteen profession koordinointi (va. Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell)     

Hoitotyön profession koordinointi (johtajaylihoitaja Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä) 

Sosiaalityön profession koordinointi (sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka) 

Yksilöjaosto 

Ruotsinkielinen jaosto Kuntayhtymän johtaja 
Ilkka Luoma 

Hallitus 

Valtuusto Tarkastuslautakunta 

Kehittämisyksikkö 
Kehittämisjohtaja  

Jussi Salminen 

Terveyden ja 
sairaanhoidon 

palvelut 
Pirjo Dabnell 

Toimialueet 

Kuntoutus- ja 
tutkimus-
palvelut 

Eija Kellokoski-Kari 

Hoito ja 
hoiva 

Maija Juola 

Perheiden 
palvelut 

Matti Kaivosoja 

Kehitysvamma-
huolto ja 

vammaispalvelut  
Tanja Witick 

Tukipalvelut 
Minna 

Korkiakoski-Västi 

Vastuualueet 

Miten Soite-kuntayhtymä-mallista siirrytään 
laajennettuun maakunnan liikelaitokseen? 



Liikelaitos 
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Johtokunta 

Liikelaitoksen johtaja 

Terveyden ja 
sairaanhoidon 

palvelut 

Kuntoutus- ja 
tutkimus-
palvelut 

Hoito ja 
hoiva 

Perheiden 
palvelut 

Kehitysvamma
-huolto ja 
vammais-
palvelut  

Ympäristö-
terveyden-
huolto  ? 

Pelastus ? 

Yksilöjaosto 

Lääketieteen profession koordinointi 

Hoitotyön profession koordinointi 

Sosiaalityön profession koordinointi 

Sote-toimialueiden lkm 2019 riippuu sote-järjestämistoiminnan 
laajuudesta ja v. 2021 valinnanvapausmallista ja yhtiöittämisestä 

Maakuntalain 6§ 
tehtävät: 

1,2,3,4,5 ja mahd 23 

Yhtiöittäminen 31.12.2020 mennessä 

Sote-toimialueiden 
lkm arvioitava 

Lomitus 
? 

Mahdollisesti 
 maakuntavirastossa  
(vaihtoehto 2) 



Järjestämiskonttorin tehtävät tiivistetysti 
1/3 

• Sote-palvelustrategian laatiminen 
– Palvelutarve, määrä ja laatu 

– Saatavuus 

– Tuottamistapa, yksityisten osuus (tavoitetaso) ja päätös mitä kilpailutetaan 

– Palveluverkko 

– Palvelumuotoilu ja hoitoketjut 

• Esim. paljon palveluita käyttäville omat räätälöidyt palvelut 

• Viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttö 

• Palvelutuottajien ohjaus ja valvonta 

• Sote-palveluiden yhteensovittaminen ja integraation toteutumisesta 
huolehtiminen 
– Tiedon liikkumisen varmistaminen 

– Monituottajamallin hallinta 

– Sopimusten laatiminen palvelutuottajien kanssa 
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Järjestämiskonttorin tehtävät tiivistetysti 
2/3 

• HYTE 
– Tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot 

– Valtuustokausittainen hyvinvointikertomus 

– Yhteistyö kuntien kanssa ja kuntien avustaminen HYTE 

• Palvelutuottajien yhteistyön varmistaminen 
– Hoitoketjujen mallintaminen 

• Sote-palveluiden yhteensovittaminen kunnan, valtion ja maakunnan 
muiden palveluiden kanssa 

• Palvelulupauksen määrittäminen 

• Omavalvontaohjelman laatiminen 

• Laatu- ja vaikuttavuusmittarien luominen 

• Kustannusmittarit 

• Sote-palveluiden tuotteistaminen (järjestäjä määrittää tuotteistamisen 
periaatteet, tuottaja vastaa kustannuslaskennasta) 
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Järjestämiskonttorin tehtävät tiivistetysti 
3/3 

• Yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen laadinta ja STM kuuleminen 
prosessin aikana 

• Yhteistyöalueen ehdotus valtakunnallisiksi sote-tavoitteiksi 

• STM ja maakunnan vuosittainen neuvottelu ja asiakirjan laatiminen 

• Vuosittainen raportti maakunnan sote-toiminnasta STM:lle THL:n 
vaatimusten mukaisesti 

• Maakunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet 
– Kokemuksiin perustuvan tiedon kerääminen 

• Sote-kehittämistyö 

• Maakunnan TA-valmisteluun osallistuminen ja sote-menojen osuuden 
arviointi maakunnan kokonaisrahoituksesta 

• Rekisterinpitäjyys - tietohallintokysymykset 

 

13.4.2017 Maakunnallinen näkökulma 9 



3/2017 → työstettävät kokonaisuudet 

• Sote-palvelustrategian laatiminen 
– Järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen 

– Toimintaympäristö-  ja väestötiedot 

– Palvelutarve, määrä ja laatu 

– Saatavuus 

– Saavutettavuus 

– Lähipalveluiden saatavuus ja toteutustapa 

– Tuottamistapa, yksityisten osuus (tavoitetaso) ja päätös mitä kilpailutetaan 
• Digitalisointi ja liikkuvat palvelut 

– Palveluverkko 

– Palvelumuotoilu ja hoitoketjut 

• Esim. paljon palveluita käyttäville omat räätälöidyt palvelut 
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 3/2017 → työstettävät kokonaisuudet 

 

• HYTE 
– Tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot 

– Valtuustokausittainen hyvinvointikertomus 

– Yhteistyö kuntien kanssa ja kuntien avustaminen HYTE 

 

• Maakunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet 
– Kokemuksiin perustuvan tiedon kerääminen 
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Sote-järjestämiskonttorin lakisääteisiin 
tehtäviin perustuva osaamisvaade ja resurssit 
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• Strateginen johtamisosaaminen ja edunvalvonta, ”ulkopolitiikka” 

• Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon substanssiosaaminen 
– Pth, suun th, esh, sosiaalitoimi 

– Valinnanvapaus määrittelee substanssiosaamisen tarpeen järjestäjäpuolella => julkisoikeudellista 
liikelaitosta on helpompi ohjata kuin valinnanvapauden piirissä olevaa monituottajakenttää 

• Viranomaistehtäviin liittyvä hallinnollinen osaaminen (omavalvontaohjelma) 

• HYTE-osaaminen, hyvinvointikertomus ja kuntayhteistyö 

• Tilastointiin, raportointiin liittyvä osaaminen 

• Kustannuslaskennan ja tuotteistamisen periaatteet sekä laatu- ja 
vaikuttavuusmittarien luominen 

• Sopimusoikeudellinen ja hankintaosaaminen 

• Taloushallinnollinen ja rahoituksen osaaminen, rahoituksen jakaminen sote:n 
sisällä => rajapinta hallintoviraston ja tukipalveluiden kanssa 

• Tietotekninen ja tietohallinnollinen osaaminen 

• Rekisterinpitäjyys ja tietosuoja-vastuu 

 

 



Sote-järjestämiskonttorin laajuus ja resurssit 1/2  - osaamisvaateiden ja 
tehtävien perusteella arvioituna 

• Sote-järjestämiskonttorin johtaja 

• Sote-substanssiasiantuntijoita 

–  valinnanvapauden piiriin olevien palveluiden hyvä substanssiosaaminen/sote-keskus 

• Ennaltaehkäisevät neuvolapalvelut 

• Vastaanottopalvelut ja Sosiaalineuvonta 

– Julkisoikeudellisten liikelaitoksen palveluiden osalta jaettu osaaminen ja kaksoisrooli  

• Suun terveydenhuollon substanssiasiantuntija (jaettu resurssi HAMSU:n kanssa) 

– Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piiriin tulevien palveluiden asiantuntija terveyspalveluissa 

• Somaattisten ”pienet” erikoisalojen substanssiosaaja(t) –ERVA-yhteistyö 

• Somaattiset päivystys erikoisalojen substanssiosaaja(t) (jaettu resurssi Soite+) 

• Psykiatristen erikoisalojen osalta substanssiosaaja(t) – (jaettu resurssi Soite+) 

 

• henkilökohtaisen budjetin osaaja sosiaalipalveluissa  

• Vanhuspalveluiden asiantuntija (Kriteerit, valvonta) 

 

• Sopimusoikeudellinen ja hankintaosaaminen 

– Palvelutuottajien kriteerit, rekisteröityminen ja sopimusten laadinta palvelutuottajien kanssa 

– Enemmän substanssiasiantuntemusta kuin sopimusoikeudellista osaamista? 

• Palveluiden tarpeen määrittäminen (sote-strategia) 

– Substanssiosaamisen ohella valtakunnallisten ja paikallisten tietokantojen hyödyntämisen asiantuntija 
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Huom! Alustava karkea 
arvio 

1 

3 

0,5 

1 

2 

3 



Sote-järjestämiskonttorin laajuus ja resurssit 2/2  - osaamisvaateiden ja 
tehtävien perusteella arvioituna 

• Kustannuslaskennan ja tuotteistamisen periaatteet sekä laatu- ja vaikuttavuusmittarien luominen 

– Kansallisten laatu- ja vaikuttavuusmittarien soveltamisen osaaminen ja omien mittarien kehittäminen – ERVA? 

– Kustannuslaskenta ja tuotteistaminen omana työnä  

• Sote-keskuksen ja suun terveydenhuollon yksikkökostannusten määrittäminen ja 20% kannustavuuselementin 
luominen 

• Taloushallinnollinen ja rahoituksen osaaminen, rahoituksen jakaminen sote:n sisällä => rajapinta hallintoviraston ja 
tukipalveluiden kanssa 

– Sote:n osuus maakunnan kokonaisrahoituksesta 

– Arvio asiakasmaksuista ja piirin ulkopuolisesta myynnistä 

– Sote-järjestämiskonttorin budjetin laadinta 

– Sote-budjetin jako liikelaitoksen ja valinnanvapauden piirissä olevien  sote-keskusten ja suun terveydenhuollon 
yhtiöiden välillä (kapitaatiokorvauksen tason määrittely) 

• Tietotekninen ja tietohallinnollinen osaaminen 

– Kuka vastaa liikelaitoksen ja sen alaisen yhtiön  potilas- ja asiakastietojärjestelmistä? => ei ole järjestäjän tehtävä, vaan 
liikelaitoksen toimintaa 

• Rekisterinpitäjyys ja tietosuoja-vastuu 

– Tietosuojaohje ja potilas- ja asiakastietojen käyttämiseen liittyvä ohjeistus järjestäjän toimesta 
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Alustava arvio järjestämiskonttorin 
henkilöstövahvuudesta n. 20-25 

henkilötyövuotta 

Huom! Alustava karkea 
arvio 

Nykyisten Soiten organisaatiomallia vasten 
peilattuna hallinnon osuus ei voi kasvaa => 
järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen 

aiheuttaa tarpeita tiivistää palvelulaitoksen 
johtamisjärjestelmää 

? 

1 

? 

? 



Sote-järjestämiskonttorin laajuus ja resurssit 8/2017  - 31.12.2018 
osaamisvaateiden ja tehtävien perusteella arvioituna 

• Sote-järjestämiskonttorin johtaja  

•  Sote-palvelustrategian kirjoittaminen 

 

 

• Kustannuslaskennan ja tuotteistamisen periaatteet sekä laatu- ja vaikuttavuusmittarien luominen 

– Kansallisten laatu- ja vaikuttavuusmittarien soveltamisen osaaminen ja omien mittarien kehittäminen – ERVA? 

– Kustannuslaskenta ja tuotteistaminen omana työnä  

 

• Taloushallinnollinen ja rahoituksen osaaminen, rahoituksen jakaminen sote:n sisällä => rajapinta hallintoviraston ja 
tukipalveluiden kanssa 

– Sote:n osuus maakunnan kokonaisrahoituksesta 

– Arvio asiakasmaksuista ja piirin ulkopuolisesta myynnistä 

– Sote-järjestämiskonttorin budjetin laadinta 

 

• Rekisterinpitäjyys ja tietosuoja-vastuu 

– Tietosuojaohje ja potilas- ja asiakastietojen käyttämiseen liittyvä ohjeistus järjestäjän toimesta 
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1 

2 

Resurssitarve vaatii 
päivitystä kun 

valinnanvapausmalli 
selkiytyy 



Sote-palvelustrategia ja palvelulupaus 

-Maakunnan asukkaiden sote-palveluiden tarpeen määrittely 

• indikaattorit ( Toimintaympäristö-  ja  väestötiedot) 

• Toimintaympäristön analysointi  

• maakunnan asukkaiden huomioonottaminen strategiatyössä (osallisuus) 

• asiakasprofiilin määrittely (esim. Paljon palveluja käyttävät) 

- Palveluiden saatavuus ja  laatutaso 

– palvelurakenteen määrittely ( esim. ikäihmisten palvelurakenne kotona yli 75 v 
ym.) 

– lainsäädännöllinen taso 

– maakunnan omat laatutavoitteet?  

– saatavuus  

– saavutettavuus 

– Lähipalveluiden saatavuus ja toteutustapa  
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Sote-strategia 

• Tuottamisen periaatteet 

– Yksityisen palvelutuotannon osuus 

– Digitalisointi ja liikkuvat palvelut ( onko haettava kilpailutuksella uusia 
innovaatioita?) 

– liikelaitoksen palvelut 

– Mitä palveluita tuotetaan asiakassetelillä? 

• Yksityiset palvelut 

• Sotekeskukset 

– Palveluntuottajien kriteerit  

– kansalliset kriteerit 

– maakunnalliset kriteerit 

– rahoitusmalli 

– kannustinperusteiset korvaukset 

– kapitaatiokorvauksen määrä € 

– listautumisen prosessi ( tarvittava ohjelmisto ym.  Jyväskylän pilotissa Effector, 
joka meillä jo käytössä) 
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palvelustrategia 

• Asiakasseteli 

– Asiakassetelituottajien kriteerit 

– Kansalliset 

– maakunnalliset   

– Asiakassetelin hinnoittelu 

• Henkilökohtainen budjetti 

– palveluntuottajien kriteerit 

– Kustannusten määrittely 

• Rahoitus 

– Valtiolta tulevan rahoitus ja periaatteet 

– asiakasmaksut 

• Tietojärjestelmät 

• Mitä palveluita tuodaan valinnanvapauden II vaiheessa? 

 
 

18 



Sote-järjestämistehtävään kuuluvien 
tehtävien toteutuksen aikataulutus 
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• Hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma ja sote-strategia 2/18  
– osa maakuntastrategiaa 

– palveluverkko 

• HYTE-tavoitteet – toimenpiteet ja vastuutahot   9/18 

• Valtuustokausittainen hyvinvointikertomus 

• Yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen valmistelu   5/18 

• Omavalvontaohjelma      10/18 

• Hyväksymiskriteerit palvelutuottajille    5/18  

• Sopimusten laatiminen palvelutuottajien kanssa   8/18  

• Laatu- ja vaikuttavuusmittarit     9/18 

• Kustannusmittarit      5/18 

• Kokemuksiin perustuvan tiedon kerääminen   12/18 

• Asiakasosallisuuteen liittyvät toimielimet      12/18 

• Sote-palveluiden tuotteistaminen    5/18 

• Rekisterinpitäjyys (PTJ ja ATJ)     12/18 

 

 

 

 


