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Valinnanvapauspilotin hankehakemus 
ja hankesuunnitelma 

(7/17, vastuuhlö. Eija Kellokoski-Kari) 
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- Määrittely; sote keskuksen palveluvalikoima, henkilökohtaisen 
budjetin pilotin määrittely 

- Pilotin prosessikuvaus 
- Pilotissa hyödynnettävät tietojärjestelmät 
- Arviointitiedon keräyssuunnitelma 
- taloussuunnitelma 
- Yhtiöittäminen 

Markkina-analyysi (Webropol-kysely lähetetty 7.6) 
Asiakaskäyttäytyminen alueella (kysely?) 
Markkinaosuutta vastaavan palveluntuotannon organisointi 
yhtiöitettävän toiminnan osalta  
Talousarvio, tuloslaskelma ja taseen mallinnus 
Pääomarahoitustarpeen määrittäminen 



Palveluprosessit 
(11/17), vastuuhlö. Sari 

Timonen) 
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- Prosessien tunnistaminen sote- keskuksen 
palveluvalikoiman mukaisesti 
- Priorisointi, aikataulutus 
- Palveluiden yhteensovittaminen; kunta, valtio, maku 
muut palvelut, ERVA yhteistyösopimus 
- Monituottajamallin hallinta 
- Prosessien julkaisu  
- Hallinnoiva taho päättää esim: 
- mitä laboratorio- ja kuvantamispalveluita korvaus 

kattaa. 
 
 
 
 

 

ICT: 
mallinnusväline

? 



Korvausperusteet 
(2/18 sote keskus ja HB, 10/18 muut) 
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Suoran valinnan palvelut (sote keskus, suun th) 
Asiakasseteli 
Henkilökohtainen budjetti 
 
Määrittely 

Kapitaatiokorvaus 
Sote keskus 2/3 (pilotissa 100 %), suun th ½ 

Kannustinperusteet 
Sote keskus 1/3, suun th ½ 

Suoriteperusteiset 



Palveluntuottajien ohjaus 
(4/18, vastuuhlö Tanja Witick) 
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- Ehtojen määrittely - palvelusetelimalli 
(laatujärjestelmä) 
- Korvausperusteet, kannustin ja suoriteperusteiset 
- Listautuminen, päätökset 
- Tuottajaluettelo 

Toimipisteet, palvelut, laatu, kieli, jne. 
- Viestintä palveluntuottajiin päin 

- Info iltapäivä 8.9. palveluntuottajille 



Omavalvontaohjelma 
(2/2018), vastuuhlö Sari Timonen) 
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• määritellä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttaminen, saatavuus ja 
laatu sekä asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisuus varmistetaan siitä 
riippumatta, tuottaako palvelun maakunta vai jokin muu palvelun tuottaja. 

• todettava, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumista, asiakas- ja 
potilasturvallisuutta ja muuta laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja 
miten havaitut puutteellisuudet korjataan.  

• Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan 
perustuvat havainnot ja niihin perustuvat toimenpiteet on julkaistava 
julkisessa tietoverkossa.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkempia säännöksiä   
Lisäksi: 
- Soite yhtiön omavalvontasuunnitelma 
- Sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelma 
- ICT omavalvontasuunnitelma 



Sote strategian laatiminen  
(3/18, vastuuhlö Eija Kellokoski-Kari) 
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-Palveluntarve 
Indikaattorit, laatu, saatavuus 

- Palveluiden määrittely 
- Hankittavien palveluiden vähimmäismäärä 
- Palveluverkko,  

saavutettavuus, syrjäisyyslisä 
- Tuottamistapa 
- Palvelulupaus 



Maakuntien yhteistyösopimus 
huom uusi! 

• 1) toimenpiteistä palvelujen integraation ja yhdenvertaisen saatavuuden, asiakkaiden osallis-
tumisoikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien sekä kielellisten oikeuksien varmistamiseksi;  

• 2) toimenpiteistä vaikuttavan, laadukkaan ja kustannustehokkaan sosiaali- ja terveydenhuol-lon 
tuotantorakenteen varmistamiseksi;  

• 3) maakuntien työnjaosta ja yhteistyöstä ympärivuorokautisen päivystyksen tuottamisessa siltä 
osin kuin siitä ei säädetä11 §:ssä tai muualla;  

• 4) ensihoidon yhteistyöstä ja sovittamisesta yhteen muun toiminnan kanssa sekä ensihoito-
keskuksen toiminnan rahoittamisesta;  

• 5) maakuntien työnjaosta ja yhteistyöstä muiden kuin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ja tukipalvelujen järjestämisessä, muun toiminnan yhteensovittamisesta sekä 
uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista;  

• 6) yhteistyöalueen investointisuunnitelmasta, johon sisältyy maakuntalain 12 §:ssä tarkoitet-tu 
maakuntien yhteinen esitys valtioneuvostolle sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellisesti 
merkittävistä tai sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tai palvelujärjestelmän kannalta muu-
toin laajakantoisista investoinneista;  

• 7) maakuntien yhteistyöstä ja työnjaosta koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan 
toteuttamisessa;  

• 8) sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittämisestä ja 
asiakas- ja potilastietojen käytön yhteensovittamisesta sekä julkisen hallinnon tietohallinnon 
ohjauksesta annetun lain (634/2011) mukaisen alueellisen kokonaisarkkitehtuurin määrittelys-
tä yhteistyöalueella;  

• 9) häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumisen edellyttämistä toimenpiteistä;  

• 10) muusta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä.  
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Mittarit ja raportointi 
(2/18) 
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- Laatu 

- Saatavuus, saavutettavuus 
- Vaikuttavuus (kannustinperusteet) 
- Paljon tukea tarvitsevien asiakasryhmien ja 

asiakkaiden tunnistaminen 
- Kustannukset – tuotteistus 
- Raportointi STM, THL 



Tiedon hallinta ja rekisterinpitäjyys 
(3/18, vastuuhlö Tanja Witick) 

16.8.2017 Maakunnallinen näkökulma 11 

- Asiakaslistautuminen 
- Potilas- ja asiakastiedon hallinta,   
yhteensovittaminen ja liikkuminen 
- Rekisterinpitäjän vastuut ja tehtävät  
- Tietosuoja 



Taloushallinto 
(3/18) 
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- Maakunnan talousarvio,  hyödynnetään pilotin 
hankehakemuksen talousarvio 
- Tuotteistus 
- Palveluntuottajien maksatus, asiakasmaksut,  
- Rahoitusmalli liikelaitos vs. yhtiö 



Sopimushallinta 
(3/18) 
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Sopimusmallit 
Palvelusisältö 
Viranomaisvallan käyttö, hallintopäätökset; määrittely 
Maantieteellinen toiminta-alue 
Kieli 
Miten tekee maakunnan ja kuntien kanssa Hyte -
yhteistyötä  
Koulutusvelvollisuus 
Osaamisen ylläpitäminen 
Varautuminen 
Rekisterinpitäjyys, arkistointi, tietosuoja ja tietoturva 

Sopimusten teko ja ylläpito 



Jatkovalmistelussa… 
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- Maakuntavaiheen jatkovalmistelu 
- Asiakassetelin käyttöönotto 
- Jatkuva yhteistyö 

STM 
Sote kehittämistyö 
HYTE 
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Keski-Pohjanmaan maakuntakonserni 

Tukipalvelut 
Oy 

Tukipalvelut 
Oy 
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MAAKUNTAVIRASTO 
 
 
 
 
 
 

VALTUUSTO 

 Maakuntastrategia 

 Toiminnan, hallinnon ja 
talouden käytännön johtaminen 

HALLITUS 

Kp Sote Oy 2021 

Valtakunnalliset palvelukeskukset 

 •  ICT       •  Muut tukipalvelut       •  Toimitilat 

59 
 jäsentä 

Tarkastuslauta-
kunta 

Liikelaitoksen johtokunta 

KP kasvupalvelut Oy 

Valinnanvapaus 

Kilpailuvelvoite 

+ 

Ruotsinkielinen 
jaos 

Sote PELA Lomitus 

Alue-
kehitys 
ja kasvu 

Alueiden 
käytön 

palvelut 

Maa-
seutu-

palvelut 

Sote 
järj 

Kehittämis-
yksikkö 

Tukipalvelut 
Oy YTH 

Keskushallinto 
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Maakuntavirasto 
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Kuvaan merkitty alustavat arviot toimialueiden henkilötyövuosimääristä 

Valtuusto 

Hallitus 

Tarkastuslautakunta 

Ruotsinkielinen jaosto Maakuntajohtaja 

 

Maakuntavirasto 
 
  Alueiden 

käytön 
palvelut 

Maaseutu
palvelut 

YTH 

Alue-
kehitys ja 

kasvu-
palvelut 

Muita toimielimiä?? 

Yhteinen 
monialainen 

kehittämisyksikkö 

tukipalveluyhtiö Keskushallinto 

42 htv  35 htv 35 htv 
+ 153 htv 

? Htv (20-30??) 

 8+S htv 

Sote-
järjestä-
minen 

30 htv 

Kokonaisturvallisuus ja varautuminen 
 osana keskushallinnon tehtäviä 
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* = Soiten kehittämisyksikkö lähtee valmistelemaan (palveluneuvonta 
yhteistyössä palveluohjauskeskuksen kanssa) 
16.8.2017 Maakunnallinen näkökulma 17 

Sote-järjestämiskonttori – 
aikaisempi versio 

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) 
* 

Em tehtävät osaksi 
monialaista 

kehittämisyksikköä  
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- 

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 

 

 



Resurssit 
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Sote järjestämisen 
muutosjohtaja 

  1 htv   Eija Kellokoski- Kari 

Nimike?   1 htv   Tanja Witick 
Hallintosihteeri   1 htv listautumiset, maksatukset jne   
Toimistosihteeri 
Viestintäsihteeri 

  
1 htv 
1 htv 

    

Asiantuntijat Talous 1 htv 
Taloushallinnon palvelut 
maakuntakonsernista 

  

  Tuotteistaminen       

  
Tilastointi ja 
raportointi 

1 htv     

  Laadunhallinta 1 htv sis. Prosessien ylläpidon Sari Timonen 

  
Palveluntuottajien 
valvonta 

1 htv + 
substanssi 
asiantuntijoita 

sote keskus, liikelaitoksen asiakasseteli, 
henkilökohtainen budjetti 

  

  Kehittämistyö 1 htv  substanssin kehittäminen   
          

      

      

      

      



Resurssit 
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Lakimies  0,5 

  Tietosuojavastaava  0,5 

  Arkisto  1,5 Tarve lisääntyy nykyisestä 

Liikelaitoksesta 
Substanssi-
asiantuntijoita 

 osa-aik 3 htv 

Sosiaalityön 
johtaja 

40 % 

Lääketieteellinen 
johtaja 

40 % 

asiakaspalvelusiht
eeri 

1 Listautumiset ym 

laskutus 1 

IT-asiantuntija 3 Työpanos IT-muutoksiin   

Konsernipalveluis-
ta 

Rekrytointipäällikkö 
Työsuojelu/työhyvin
vointipäällikkö 
Turvallisuuspäällikkö 
Henkilöstöjohtaja 
Talous- ja 
hallintojohtaja 

  

          

    

    

    

    



Hallinnoinnin kustannuksia 
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- Viestintä 
- Taloushallinnon kustannukset 
 
- Sote keskus 

Markkinointi 



Valinnanvapauspilotin hallinnollinen 
rakenne ja työryhmät 
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Ohjausryhmä 

Pilotin vastuuhlö 

Järjestämistyöryhmä 

Sotekeskus Suun th Asiakasseteli 
Henkilökohtainen 

budjetti 



Järjestämistyöryhmä 
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Eija Kellokoski-Kari 
Tanja Witick  
Alatyöryhmien puheenjohtajat 
 Anna-Liisa Nikkarikoski (suun th) 
 Annika Ollikainen (sote-keskus) 
 Tanja Witick vai Maija  (henkilökohtainen 
budjetti) 
 Marko Rahkonen ( Asiakasseteli) 
Professioiden koordinaattorit 
 Pirjo Dabnell 
 Pirjo Liisa Hautala Jylhä 
 Tarja Oikarinen-Nybacka 
Henkilöstön edustaja 



Sote-keskus 
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Annika Ollikainen, Lotta Seppinen, Tarja Oikarinen-
Nybacka, Tero Varila, Anne Saarela, Marko Rahkonen, 
Ulla Aspvik, Andreas Blanco Sequeiros, Nina Wikström 
 
Tehtävät:  
- Määritellä sote-keskuksen palveluvalikoima 
- Palveluntuottajalle asetettavat kriteerit ja 

laatuvaatimukset 
- Sote-keskuksen korvausperusteet 
 



Suun terveydenhuolto 
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Anna-Liisa Nikkarikoski pj. , Martti Lilja, Leila 
Hagqvist, Matti Kuukasjärvi, Heidi Karppinen, Tomas 
Pått, Tanja Witick 
 
Tehtävät:  
- Määritellä suoran valinnan suun Th:n yksikön 

palveluvalikoima suhteessa liikelitokseen 
- Palveluntuottajalle asetettavat kriteerit ja 

laatuvaatimukset 
- Korvausperusteet 
 
 



Henkilökohtainen budjetti 
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Kotihoito ja palveluasuminen: Sari Kallinen, Minna 
Mäkitalo-Rauma, Vuokko Paananen, Maija Juola pj.  
Vammaispalvelut: Miia Luokkanen, Veronica Joskitt, 
Sari Valkama 
Psykiatria ja päihdepalvelut: Raija-Leena Rekilä 
 
Tehtävät:  
- Henkilökohtaisen budjetin piiriin kuuluvien 
palveluiden määrittely 
- Korvausperusteiden määrittely 
 



Asiakasseteli 
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Marko Rahkonen pj. , Pekka Nikula, Renata 
Kaminska, Jarkko Heino/ Kirsti Kalliokoski, Ulla 
Aspvik, Andreas Blanco Sequeiros, Tanja Witick, 
Hanna Saarinen 
 
Tehtävät:  
-Selvittää asiakassetelille liikelaitoksesta 
siirrettävien palveluiden euromääräisen volyymin ( 
15%) 
- Määrittelee asiakassetelille siirrettävät palvelut 
 
 



Kiitos 
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