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Uuden maakunnan tavoitteita

Poimintoja, jotka erityisesti tukevat yrittäjyyttä:
> Kansainväliset yritykset, oppilaitokset, kehittäminen

> Kilpailukyky

> Asiakkaan tarpeet palvelujen lähtökohtana

> Digitaaliset ja älykkäät ratkaisut, edelläkävijä

> Palvelut hankintaan markkinoilta, aina kun se on mahdollista

> Rohkeat, nopeat, tuloshakuiset kokeilut

> Aktiivisuus kansainvälisessä ympäristössä



Valmisteluvaiheet
 Strategian valmistelu meneillään

 Palvelustrategia

 Palvelulupaus

 Talouden suunnittelu käynnistynyt, väliaikaishallinto ja v. 2018

 Konsernihallinnon mallintaminen ja hallinnon suunnittelu, ehdotus loppuraporttiin 
kesäkuu 2017

 Sopimusten (n. 10.000 sopimusta) seulonta tehty, seuraavaksi tarkennetaan sopimukset, 
jotka tulevat jatkumaan maakunnassa

 ICT järjestelmäselvitykset tehty, valinnat käytettävistä järjestelmistä siirtymäaikana 
tehdään syksyyn 2017 mennessä

 Palvelutuotannon malli ja palveluverkosto esitellään loppuraportissa kesäkuussa 2017



Maakunnalliset pilotit
Tavoite: Tukee valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja 
edesauttaa uudistuksen onnistumista

• Valtio ohjaa pilotteihin 100 M€

– Valtionavustus myönnetään pilotin hallinnosta vastaavalle taholle, joka jakaa avustusta 
edelleen pilottialueen kunnille avustuksen käytöstä ym. tehtävän sopimuksen 
perusteella

– Pilottiin osallistuvalta ei edellytetä omavastuuosuutta

– Valtionavustus käytetään 5-8 pilottihankkeen rahoittamiseen

– Edellyttää, että  mukaan lähtevien kuntien väestömäärä on 80 % maakunnan väestöstä



Suoran valinnan palvelut

1. Suoran valinnan palvelut (ns. sote-keskus-pilotit)

– Suoran valinnan palvelut: asiakas voi itse valita palvelun tuottajan suoraan ilman 

maakunnan osoitusta tai maakunnan liikelaitoksen tekemää palvelutarpeen 

arviointia

– Näitä palveluja tuotetaan sote-keskuksissa eli sosiaali- ja terveyskeskuksissa, 

jotka ovat verrattavissa nykyisiin terveyskeskuksiin

– Palveluvalikoimaa voi pilottiaikana laajentaa liukuvasti ns. laajaan malliin

– Pilottialueella tulisi olla määriteltynä yhtenäiset palvelukokonaisuudet.



Henkilökohtainen budjetti (HB)
2. Henkilökohtainen budjetti:

– tavoitteena on prosessin (mm. asiakassuunnitelman teko) ja budjetin laskemisen 
mallintaminen

– seurantajärjestelmän kehittäminen

– Henkilökohtaisen budjetin (HB) pilotissa ei erikseen määritellä, mitkä palvelut kuuluvat 
pilotin piiriin

– HB -pilotissa pilotoitavat palvelut määrittyvät yksilökohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja 
asiakassuunnitelman mukaan

– Pilotin piiriin voi kuitenkin kuulua vain sellaisia palveluja, joita on pilottialueella saatavilla 
yksityisiltä palvelun tuottajilta tai joiden osalta kunta on yhtiöittänyt omaa tuotantoaan

– Henkilökohtaisen budjetin pilotissa palvelun tuottajia ei erikseen valita, vaan asiakas 
valitsee palvelun tuottajan itse tarjolla olevista, edellytykset täyttävistä, 
tuottajista.



Toiminnan yhtiöittäminen pilotissa

• Suoran valinnan palvelujen pilottiin osallistuvien kaikkien kuntien/kuntayhtymien pitää 
yhtiöittää pilotin piirissä olevat palvelunsa ennen pilotin aloittamista

• Tehtävää hoitamaan voidaan perustaa vain yksi maakunnallinen yhtiö

– erityisen perustellusta syystä voidaan perustaa useampia yhtiöitä

• Henkilökohtaisen budjetin pilotissa palveluja ei tarvitse yhtiöittää, jos palveluja on muutoin 
saatavissa yksityisten tuottajien tai kunnan yhtiöitetyn tuottajan tuottamana



Yksityisten palvelun tuottajien valinta pilottiin:
• Hallinnoiva vastuukunta/kuntayhtymä hyväksyy ennen pilotin alkua mukaan otettavat 

yksityiset toimijat palvelusetelimallilla (ei siis noudateta valinnanvapauslain mukaista 
ilmoittautumis-hyväksymis-sopimus-mallia)

• Palvelun tuottajan on sitouduttava ottamaan valikoimiinsa edellä kuvattu rajattu sote-
keskuksen valikoima (yksittäisiä palveluja tarjoavat tuottajat pääsevät mukaan mm. 
ostopalvelumenettelyn kautta)

• Maakunnan tulee lisäksi ennen 1.1.2019 tehdä pilotissa vuonna 2019 jatkavien tuottajien 
kanssa valinnanvapauslain mukainen sopimus

• Vuodesta 2019 lukien pilotissa noudatetaan kokonaisuutena valinnanvapauslain 
säännöksiä

• Hoidollisten tukipalveluiden osalta (laboratorio ja kuvantaminen) palvelun tuottaja päättää 
itse mistä se hankkii nämä palvelut

• Hallinnoiva taho päättää kuitenkin, mitä laboratorio ja kuvantamispalveluita korvaus kattaa





Maakuntien valinnanvapauspilotit

Pohjois-Savon valmistelu

 Hankemahdollisuuden esittely kuntajohtajille 10.5.2017

 Kuntien kannanotot mahdollisimman pian

 Hankehaku toukokuun loppu / kesäkuun alku

 Hankkeet käynnistyisivät loppuvuodesta 2017 – 30.6.2018 välisenä aikana

 Myös henkilökohtaisen budjetin pilottiin haettaisiin

 Hankevalmistelussa tiivis yhteistyö kunnat, Posote ja alueen yrittäjät

 Hyödynnetään Ylä-Savon SOTEn kokemukset

 Hankevalmistelu aloitetaan heti, jos saadaan kuntajohdolta ”vihreää valoa”



Osallisuus

Torikiertue keväällä ja jatkuu elokuussa
 Iisalmi 13.5.2017 klo 11 - 13

 Kuopio 19.5.2017 klo 10 - 13

 Leppävirta 10.6.2017 klo 12 alkaen

 Muut kunnat kierretään elo-syyskuussa

Ota kantaa.fi – sähköinen kysely toteuteaan toukokuussa



Kiitos
www.pohjois-savo2019.fi


