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Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet

17.2.20172 Budjetit vahvistetaan vuosittain



Valtio, kunnat ja kuntayhtymät ja asukkaat etsivät yhdessä uusia tapoja kehittää sote-palveluja. 

Lopulliset palvelut ja toimintamallit syntyvät maakunnissa kokeilujen kautta, asiakaskokemusten ja -palautteen perusteella. 

Palvelujen parantaminen vaatii kaikilta toimintatapojen muutosta.

Asiakkaalle uudet palvelut lisäävät joustavuutta ja valinnanvapautta sote-palvelujen käyttöön. 

Asiakas saa paremmin tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen ja omahoitoon ja löytää sote-palvelut helpommin. 

Palvelulupaus

Maakunnat määrittävät, 

millaiset ja minkä tasoiset 

sote-palvelut ne tarjoavat 

asukkailleen. Minimitaso 

on määrätty laissa.

Maakunnat tekevät 

palvelulupauksen yhdessä 

asukkaidensa kanssa. 

Työssä hyödynnetään 

asiakkaiden osallistumisen 

toimintamallia.

Asiakkaiden 

osallistumisen 

toimintamalli

Asukkailta ja asiakkailta 

kerättyä kokemustietoa  

käytetään palvelujen 

parantamiseen.

Asukkaat ja asiakkaat 

voivat osallistua palvelujen 

suunnitteluun, 

kehittämiseen ja arviointiin 

sekä vaikuttaa  

päätöksentekoon.
Kehittäjät: EKSOTE, Etelä-

Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-

Suomi, Lappi)

Palvelusetelikokeilu

Valinnanvapauden 

toteuttamisen toiminta-malleja 

kokeillaan nykylainsäädännön 

pohjalta. 

Kokeilujen tuloksena on 

asiakkaalle parhaat 

toimintamallit palvelujen 

valitsemiseen sekä tuottajille 

ja järjestäjille 

palvelusisältöjen 

kehittämiseen. Tavoitteena 

on myös nopeuttaa hoitoon 

pääsyä.

Omahoidon sähköiset

palvelut

Sähköiset palvelut 

täydentävät ja korvaavat 

nykyisiä palveluja. Sähköiset 

kanavat lisäävät asiakkaiden 

valinnan-mahdollisuuksia.

Palvelujen digitalisointi antaa 

mahdollisuuden saada  

palveluja tasapuolisesti 

asuinpaikasta riippumatta.

Asiakkaat saavat palvelut 

nopeammin.  

Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit -
asiakas keskiöön



SOTE:N PALVELULUPAUS

LAKIESITYKSISSÄ

Etunimi Sukunimi17.2.20174



Palvelulupaus osana maakunnan strategiaa
Maakuntastrategia (Maakuntalakiesitys 35 §)

• Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan 
ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Maakunnan strategiassa tulee ottaa huomioon: 

1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen maakunnan tehtäväalalla; 

2) palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset; 

3) maakunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 

7) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. 

Palvelustrategia (Sote-järjestämislakiesitys 14 §)

• Maakunnan on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten 
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 pal-
velun tuottajilta hankittavien palvelujen vähimmäismäärää koskevat tavoitteet. 

• Lisäksi palvelustrategiassa on määriteltävä, mikä osa hankinnoista kilpailutetaan 
palvelujen innovatiivisuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uusien ratkaisujen 
kehittämiseksi.
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Maakunnan palvelulupaus

Sote-järjestämislakiesitys 15 §

• Maakunnan palvelulupaus on maakunnan asukkaille osoitettu tahdonilmaisu 
siitä, miten maakunta toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelulupaus ei 
muuta lailla säädettyä maakunnan velvoitetta järjestää sosiaali- ja 
terveydenhuolto. 

• Palvelulupauksessa maakunta asettaa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut toteutetaan maakunnan asukkaiden tarpeet ja 
paikalliset olosuhteet sekä edellä 4 §:ssä säädetty palvelujen saatavuus ja 
saavutettavuus huomioon ottavalla tavalla. Maakunnan palvelulupauksessa on 
otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet. 

• Palvelulupaus voidaan laatia osana maakuntastrategiaa. Maakunnan on 
julkaistava palvelulupaus julkisessa tietoverkossa ja muilla sen julkisuutta 
edistävillä tavoilla.
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Palvelulupaus palvelun tuottajan kannalta

Sote-järjestämislakiesitys 23 §

• Palvelun tuottajan on tämän lain mukaisessa toiminnassaan: 

1) noudatettava julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisiä 

velvoitteita; 

2) noudatettava maakunnan palvelustrategiaa ja palvelulupausta; 



Asukkaiden osallistuminen palvelulupauksen 

määrittelyyn

Maakuntalakiesitys 23 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

• Maakunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan. Maakuntavaltuuston 
on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. 

• Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: 
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja; 

2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa; 

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia maakunnan toimielimiin; 

4) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa; 

5) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua maakunnan talouden suunnitteluun; 

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnitte-lua ja valmistelua. 

• Maakunnan on sisällytettävä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen oikeuksien toteuttamista turvaavat velvoitteet maakunnan 
järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavien yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden kanssa tekemiinsä sopimuksiin sekä 
liikelaitoksen osalta hallintosääntöönsä. Näiden palveluntuottajien on huolehdittava toiminnassaan osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksien toteuttamisesta.

•

Sote-järjestämislakiesitys 34 § Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet 

• Asukkaiden näkemykset on otettava huomioon valmisteltaessa maakunnan palvelulupausta, maakuntien yhteistyösopimusta 
sekä yhteistyöalueen ehdotusta sosiaali- ja terveysministeriölle siitä, miten alueen palvelut ja niiden kehittäminen sekä 
maakuntien välinen yhteistyö pitäisi ottaa huomioon 26 §:n mukaisissa valtakunnallisissa tavoitteissa. 
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PALVELULUPAUS -OSAHANKKEEN

KÄYNNISTÄMINEN

Etunimi Sukunimi17.2.20179



Osahankkeen tavoite ja lähtötilanne
• Määritellään palvelulupaus jokaiselle maakunnalle

• tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan lain edyellyttämällä
tavalla 

• palvelulupaukset tehdään yhdessä maakunnan asukkaiden kanssa, ja työssä hyödynnetään 
asiakkaiden osallistumisen toimintamallia.

• palvelulupaukset ovat käytössä osana maakuntien strategioiden ja toimintasuunnitelmien 
valmistelua vuoden 2018 alkupuolella.

• Lähtö - ja tausta-aineisto
• Maakunta- ja Sote-järjestämislakiesitys ja niiden valmisteluaineistoon sisältyvä 

palvelulupausta koskeva taustamuistio liitteineen

• Muu aineisto?

• kuntien ja kuntayhtymien käytössä olevat palvelulupaukset

• aiemmat hankkeet, esim. Kaste-ohjelma

• tutkimukset ja selvitykset
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Keskusteluteemat työpajaan

• palvelulupauksen yhteiset ja maakuntakohtaiset osuudet 
• rakenne ja sisällöt 

• toteutusvastuu

• lupauksien määrittelyprosessi ja siinä tarvittava tuki
• tekijät/määrittelijät

• osallistujat: asiakkaat (+ Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli -hankkeen 
osahankkeiden edustajat), henkilöstö, yksityiset palveluntuottajat, kunnan/maakunnan 
muiden toimintojen ja palvelujen edustajat

• lupauksien käyttöönotto ja siinä tarvittava tuki

• hankkeen aikataulu
• väliaikaishallinnon muodostamisen merkitys ja huomiointi

• hankkeen rahoitusmalli ja toteutustapa
• kansalliset ja maakunnalliset osuudet
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Ehdotus työn aikatauluksi 2017 - 2018
Helmikuu

• lähetekeskustelu: maakunta- ja sote-valmistelujoiden tapaaminen 1.2.2017

• teemoina osapuolet, osallistujat, aikataulut, prosessit ja sisällöt

• konsulttituen hankinta/PASI

• yhteiset osuudet 50 htp/vuosi, maakuntakohtainen tuki, työmääräarvio?

• projektisuunnitelmaluonnoksen laadinta (konsultin tuella)/PASI

sisältää viestintäsuunnitelman

Maaliskuu - kesäkuu (keskustelun pohjalta voi siirtyä syyskaudelle?)

• projektisuunnitelman viimeistely

• projektin organisoituminen, mm. maakuntakohtaiset ryhmät ja sidosryhmäyhteistyö 

• yhteisesti määriteltävät asiat: palvelulupausten taso, asiasisällöt, rakenne, käyttötavat ym. /vetovastuu STM/ sote-valmistelijat, PASI 

• yhteisesti suunniteltu ja toteutettava viestintä/vetovastuu STM/sote-valmistelijat, PASI

• työskentely maakuntakohtaisissa ryhmissä / vetovastuu maakunnilla (tai mahdollisesti  vasta heinäkuun jälkeen?)

Heinäkuu - väliaikaishallintojen aloittaminen

Elokuu - marraskuu

• työskentely maakuntakohtaisissa ryhmissä / vetovastuu maakunnilla

• tuotosaineiston yhteenveto sisältäen arvioinnin (STM)

Joulukuu - Tammi-, helmikuu 2018

• tuotosten viimeistely ja hyväksyntä

• palvelulupausten käyttöönotto maakuntien strategioiden ja toimintasuunnitelmien valmistelussa
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Palvelulupaus -osahankkeen organisointi / ehdotus

osahankkeen maakunnalliset  
toteutusprojektit, 18 kpl

Ohjausryhmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä

osahankkeiden
ja niiden yhteisten
osien
suunnittelu
ja toteutus

kärkihankkeen ohjaus

kärkihankkeiden kokonaisohjaus 
(salkkutaso)

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen 

ministerityöryhmä

STM:n virkamiesjohto/ 

linjaorganisaatio-ohjaus

VAO/toteutuksen 
organisointi 

osahankkeet 

1.5 ja 1.6

Valtioneuvoston 
yhteinen/ 

hallitusohjelman ohjaus

Kärkihankkeen sidosryhmätoiminta 
hankkeiden ulkopuoliset kuntatoimijat, yritysten ja 3. 

sektorin edustajat ja STM:n muut yksiköt, THL, Kela, 
Kuntaliitto, Sitra, EK:n sote-liitot, ym.

VAO/ 
ohjausmalli

1.5 ja 1.6

Kärkihankkeen ohjausryhmien kokous  1 - 3 X v

STM, kokeiluhankkeiden edustus

STM:n sisäinen projektiryhmä

Ohjausryhmä= sote-

ja maakunta-

valmistelijat?

1.1  Palvelulupaus

Ohjausryhmä

1.2 Asiakkaiden 

osallistumisen 

toimintamalli

Ohjausryhmä

1.3 Omahoidon 

sähköiset palvelut 

Ohjausryhmä

1.4 A

Palvelu-

setelikokeilu

Projektiryhmä

1.4 B

Suun terveyden-

huollon 

toimintamalli 

projektiryhmä?

…
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Kiitos!
stm.fi #asiakaslähtöisyys

Minna Saario

hankepäällikkö

puh. 02951 63146 ja 050 313 6992

@stm.fi ja @Saario_Minna

stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys


