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Sote-uudistuksesta!

23.5.2016

Anu Muuri 2016

2

Sote- ja aluehallintouudistuksen valmisteluorganisaatio
Virkamiesohjausryhmä

Järjestämisen
edellytyksen ja
aluejakoryhmä

Itsehallintoalueryhmä
Projektiryhmä
pj. Tuomas Pöysti

Rahoitus ja
resurssiohjausryhmä
Ohjaus,
rahoitus ja
kehittäminen

Järjestämisja voimaanpanoryhmä
Valtionosuusryhmä

Vaikuttavuus ja
kustannustieto

Omaisuusjärjestelyt

Veroryhmä

Palvelutuotantoryhmä

Valinnanvapausja rahoitusselvitysryhmä

Eläkeryhmä

Henkilöstö

Digitalisaatio, ICT
ja tietohallinto

Asiantuntijaryhmä

Parlamentaarinen seurantaryhmä

Reformiministerityöryhmä
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Kestävyysvajetta vähennetään
Sote-uudistuksen säästötavoite on 3 mrd euroa
Sote-menojen ennustettu vuosittainen reaalikasvu 2,4 % on
hillittävä 0,9 prosenttiin vuosina 2019-2029

•
•
•
•
•

Ihmiset pidetään työ- ja toimintakykyisinä yhteiskuntapolitiikan eri keinoin
Resurssien käyttö tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, sujuvat hoito- ja palveluketjut
Palveluissa ennaltaehkäisevä painotus, hyvinvoinnin edistäminen kunnissa
Lähipalvelut turvataan, erityistason sote-palvelut uudistetaan (sairaalaverkko, erityisyksiköt)
Valtioneuvoston strategiset tavoitteet ja palvelujen priorisointi

23.5.2016
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Hallituksen uudet linjauksia SOTE- ja
aluehallintouudistuksesta 5.4.2016
1) Järjestämisvastuu keskitetään ja siirretään perustettaville
18 maakunnalle
2) Rahoitusta selkeytetään ja virtaviivaistetaan eli sosiaali- ja
terveydenhuolto rahoitetaan pääosin valtion rahoituksella
– maakunnan verotusoikeuden käyttöönottoa ei
valmistella tällä vaalikaudella
3) Laaja asiakaskeskeinen palveluintegraatio – tiedon
integraatio ja palveluketjujen integraatio korostuvat.
Integraatio nähdään keskeisenä keinona toteuttaa
hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumista ja se tuo myös
kustannussäästöjä.
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Hallituksen linjauksia SOTE- ja
aluehallintouudistuksesta 5.4.2016
4) Valinnanvapauden laajentaminen
- Säädetään valinnanvapauslainsäädäntö: asiakkaalle mahdollisuus
valita palveluiden julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin tuottaja
- Valinnanvapaus pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin
erityistason palveluissa
- Turvataan julkisen ja yksityisen sektorin tasapuoliset
mahdollisuudet osallistua kilpailuun
- Maakuntien yhtiöitettävä valinnanvapauden piiriin kuuluvat omat
palvelut
- Julkisen vallan tehtäviin tuottajana on myös huolehtia niistä
erityisistä palveluista, joita ei voida markkinaehtoisesti toteuttaa;
nämä eivät ole valinnanvapauden piirissä.
- Valinnanvapautta laajentava ja monikanavaisen rahoituksen
yksinkertaistamista koskeva lainsäädäntö voimaan 1.1.2019
- Selvityshenkilötyö ja lainsäädännön valmistelu aloitettu.
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Hallituksen linjauksia SOTE- ja
aluehallintouudistuksesta 5.4.2016
5) Sote- asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistus
käyntiin 2017. Tarkoituksena tukea asiakkaan omaa
vastuunottoa ja kustannusvaikuttavaa asiointia mutta
kohtuuttomia korotuksia ei saa tulla.
6) Henkilöstön asema ja omaisuussiirrot; henkilöstö siirtyy
maakuntien ja yhtiöiden palvelukseen; kuntien rakennukset
jäävät kunnille ja maakunta vuokraa niitä.
7) Viisi yhteistyöaluetta, joiden tehtävänä on maakuntaa
laajemmat tutkimus- ja kehittämistehtävät, palvelut ja
palveluverkot. Jokaisella yhteistyöalueella on yliopistollinen
sairaala. Ja lisäksi kohta: Sosiaali- ja terveydenhuollon
opetus-, tutkimus-, ja kehittämistoimintaan sekä muihin
valtakunnallisiin erityistehtäviin voi kohdistua erillistä
rahoitusta.
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Hallituksen linjauksia SOTE- ja
aluehallintouudistuksesta 5.4.2016
8) Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu – Mikäli PKS- kunnat
tekevät alueen erityispiirteiden huomioimiseksi yhteisen
ehdotuksen, on hallitus valmis arvioimaan lakiin otettavaa
erillisratkaisua.

9) Palvelutuotanto: Maakunta vastaa viranomaistehtävistä sekä
koko palvelujärjestelmän toimivuudesta ja perusoikeuksien
toteutumisesta – julkisen vallan käyttö.
10) Aikataulu – Sote- järjestämislakiluonnos
lausunnolle 6/2016?

23.5.2016

THL 2014
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SOTE-uudistuksen esiin nostamia haasteita
•

Järjestämisvastuun siirtyminen kunnista ja kuntayhtymistä
maakunnille on iso muutos

•

Järjestäjän vastuu sote- integraatiosta koko tuotannossa ja
tuotantorakenteessa

•

Julkisen ja yksityisen toiminnan ja tuottajien yhtenäinen
vertailu

•

Panos-tuotos- mallista laatuun ja vaikuttavuuteen

•

Ohjataanko tuotantoa vai vaikuttavuutta ja
kustannustehokkuutta

•

Valinnanvapaus ja sen laajuus

•

Hyvinvoinnin ja terveyden jako kuntiin ja maakunnille

•

Tuottajakohtaisten tietojen toimittamisen velvoittavuus

•

Asiakaslähtöiset integroidut sote- palveluprosessit
Hannu Hämäläinen/STM

Sosiaalipalvelut ja sote-uudistus –
meillä ja muualla?

Kotipalvelut

Sosiaalityö
Sosiaaliohjaus

Kotihoito
Asumispalvelut

Sosiaalinen
kuntoutus

Sosiaalipalvelut

Laitospalvelut
Liikkumista
tukevat
palvelut

Kasvatus- ja
perheneuvonta

23.5.2016

Perhetyö
Päihdetyö
Mielenterveystyö

Muut

Anu Muuri 2016

Tapaamisten
valvonta
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Edellisten lisäksi kunnan on huolehdittava myös
näistä sosiaalipalveluista:
 kehitysvammaisten
erityishuollosta,

 omaishoidon tuesta,

 vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista,

 lastensuojelun,

 toimeentulotuen antamisesta
kunnassa oleskeleville henkilöille,

 perheasioiden sovittelun,

 lasten ja nuorten huollon,
 ottolapsineuvonnan,

 sosiaalisen luototuksen
myöntämisestä kunnan asukkaille,

 lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevien tehtävien,

 kuntouttavasta työtoiminnasta,

 lastenvalvojalle säädettyjen
tehtävien,

 päihdyttävien aineiden
väärinkäyttäjien huoltoon
kuuluvista palveluista,

 ja muiden isyyden selvittämiseen
ja vahvistamiseen liittyvien
tehtävien,
 sekä opiskeluhuollon
järjestämisestä.

23.5.2016
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20-luku
30-luku

1922: Köyhäinhoitolaki

1936: Lastensuojelulaki

50-luku

1956: Huoltoapulaki

60-luku

1961: Laki päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta

70-luku

1973: Laki lasten päivähoidosta

1977: Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

80-luku

1982: Sosiaalihuoltolaki

1983: Lastensuojelulaki, Laki lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta, Päihdehuoltolaki

90-luku

1997: Laki toimeentulosta

2000: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

2000-luku
2001: Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

2007 Lastensuojelulaki
2013: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
2014: Sosiaalihuoltolaki

23.5.2016

Anu Muuri & Merja Kovasin 2016

Sosiaalihuollon
lainsäädäntöjen
uudistaminen

0
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Markku Pekurinen
Puola

Ranska

Unkari

Irlanti

Italia

Espanja

Portugali

Slovenia

Belgia

Tsekki

Tanska

Slovakia

Hollanti

Kypros

Liettua

Romania

Ruotsi

Saksa

Malta

UK

Itävalta

Kreikka

600 000

UK 2007

FINLAND 2019

800 000

FINLAN
D 2019

Viro

Latvia

Bulgaria

200 000

FINLAND 2015

400 000

FINLAN
D 2015
Luxemb
urg

Terveyspalvelujen järjestäjän väestö EUmaissa, keskiarvo
1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

Väestö yli
2 miljoonaa
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Sosiaalipalveluiden järjestämisen tahoja eri
maissa
• Ruotsi

järjestäjä: 290 kuntaa

• Norja

järjestäjä: 428 kuntaa

• Tanska

järjestäjä: 98 kuntaa

• Islanti

järjestäjä: 74 kuntaa

• Alankomaat

järjestäjä: 458 kuntaa

• Saksa

järjestäjä: osavaltiot

• Englanti

järjestäjä: 152 paikallishallintoaluetta

• Irlanti

järjestäjä: paikallishallinto

• Espanja

järjestäjä: 17 itsehallintoaluetta

• Kanada

järjestäjä: 10 provinssia

• Uusi-Seelanti

järjestäjä: 16 provinssia, yhteisöt,
vapaaehtoisjärjestöt

23.5.2016

Anu Muuri
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Sosiaalipalveluiden hallinnosta ja
järjestämisen malleista maailmalta:
• Sosiaalipalveluiden käsite vaihtelee maittain ja niiden hallinto
on yhdistetty mitä erilaisimpien sektoreiden kanssa (mm.
kunta-asiat, työvoima, koulutus, tasa-arvo, liikunta, lasten ja
perheiden palvelut, sosiaalinen osallisuus jne.) Useissa
maissa suomalaiset sosiaalipalvelut jakautuvat useille
hallinnonaloille ja ministeriöille.
• Tästä syystä vertailut ovat haasteellisia ja ennen vertailujen
tekemistä pitää määritellä mitä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan.
• Tutkimukseen perustuvaa tietopohjaa, joka tukisi jotain tiettyä
optimaalista väestöpohjan kokoa sosiaalipalveluiden
järjestämiseen, ei ole olemassa, koska missään ei ole
kokemusta Suomen kaltaisesta, koko maan kattavavasta,
sosiaali- ja terveydenhuollon täydellisestä integraatiosta.
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Sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun laajentamisesta mahdollisuuksia
•

Asiantuntija-arvioiden mukaan sosiaalipalvelut, erityisesti erityispalvelut,
hyötyisivät toiminnallisesti nykyistä laajemman väestöpohjan
järjestäjätahoista ja osaamisen integroinnista (esim. päihdehuollon
erityispalvelut, lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyneiden palvelut,
sosiaalityö).

•

Laajemman väestöpohjan järjestäminen takaisi mm. paremmin perus- ja
erityispalveluiden välisen toiminnallisen integraation, henkilöstön
erityisosaamisen, paremman kilpailutusosaamisen ja tutkimus- ja
kehittämisosaamisen.

•

Viime kädessä kaikki riippuu uudistuksen onnistuneesta toimeenpanosta,
alueellisen palvelutuotannon toteutustavasta ja johtamisen onnistumisesta.
Ja tähän tehtävään on palkattu Sinikka Salo ja nyt haussa oleva
muutosjohtaja VM:ään.
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SOTE- uudistuksen esiin nostamia haasteita
sosiaalipalveluille
•

Haasteena sosiaalipalveluiden erityispiirteet
– Monia eri palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelukokonaisuuksien
turvaaminen monituottajamallissa
– Asiakaslähtöinen sote-integraatio; kuka hallitsee palveluprosessin ja
palveluketjun kokonaisuutta monituottajamallissa?

•

Palvelujen saavutettavuuden turvaaminen: Lähipalvelut ovat
sosiaalipalveluiden asiakkaille erityisen tärkeitä, sillä pitkät välimatkat ja
vähäisemmät mahdollisuudet käyttää sähköisiä palveluja ovat tekijöitä, joita
ei saa unohtaa palveluverkkoa rakennettaessa.

– Kuntiin jäävien palveluiden yhteensovittaminen maakuntien
järjestämisvastuulle siirtyviin palveluihin (esim. asuminen, joukkoliikenne)
– Asiakkaiden tosiasiallinen valinnanvapaus voi kohdistua vain osaan
sosiaalipalveluja

•

Ja vielä viimeisenä mutta ei vähäisenä asiana: Sote-tietojärjestelmien
integraatiossa ’sosiaali’ on tulossa mukaan vasta 2020-luvulla
(Kanta/Kansa).

23.5.2016
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Sote ja tutkimuksen, koulutuksen sekä
kehittämisen rakenteet
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Alueellinen kehittämisrakenne tällä hetkellä
•

Sosiaalialan osaamiskeskukset – aloittaneet toimintansa v.2001 (laki
sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta), tehtäviä mm.:
• sosiaalialan käytännönläheinen kehittämistyön tukeminen
• väestön hyvinvoinnin edistäminen
• Yhteistyö tutkimus- ja opetustoiminnan ja kuntien käytännön työn välillä

•

Perusterveydenhuollon kehittämisyksiköt – aloittaneet pääosin toimintansa
vuoden 2010 jälkeen (säännellään terveydenhuoltolaissa), tehtäviä mm.:
• Tieteellinen tutkimus
• Hoito- ja kuntoutusketjujen laatiminen
• Alueellisen täydennyskoulutuksen koordinointi

•

Muut kuntien ja erikoissairaanhoidon kehittämisrakenteet (sosiaali- ja
terveydenhuoltolain edellyttämä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan
järjestäminen)

•

Kyselyn mukaan yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjien kesken
on eri yksiköissä ollut vaihtelevasti

23.5.2016
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Toimenpiteitä ja esityksiä alueellisesta
kehittämisrakenteesta on valmisteltu:
• 2015 – alueelliset kehittäjäverkostotapaamiset, sähköinen
kysely tapaamisiin osallistuneille, useita muita kyselyitä,
puhelinhaastatteluita ja tapaamisia sekä STM:ssä että
THL:ssä
• 12/2015 STM järjesti jokaisella erityisvastuualueella/Kastealueella työpajat alueellisesta kehittämisrakenteesta
• 12/2015 - Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien verkoston
kannanotto, sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan
neuvottelukunnan kannanotto
• 01/2016 - Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta pohtineet
selvityshenkilöt (Kauppila & Tuulonen 2016) esittivät viittä
tutkimus- ja kehittämisyksikköä.

23.5.2016
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Hallituksen linjaukset 5.4.2016
• ’Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja maakuntaa laajempaa
palveluiden ja palveluverkon suunnittelua varten on viisi
yhteistyöaluetta. Jokaisella yhteistyöalueella on yliopistollinen
sairaala’
• Mutta kannattaisiko tutkimus-, koulutus-, ja
kehittämisrakennetta tarkastella myös kokonaisuutena…
–
–
–
–

Tuottajan tasolla
Maakunnan tasolla
Yhteistyöalueen tasolla
Valtakunnallisella tasolla

• …Koska muutos ei mene läpi ilman tätä kokonaisuutta ja
näiden tahojen saumatonta yhteistyötä ja päällekkäistä työtä
välttäen!

23.5.2016
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Ajatuksia yhteisestä tutkimus- ja
kehittämisrakenteesta tulevassa Sotessa?
•

Maakunnassa: kehittäminen sekä suunnittelun ja päätöksenteon tuki

•

Tuottajat: miten mukaan yhteistyöhön?

•

Yhteistyöalueilla: tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyön koordinointi
maakuntien kesken sekä yhteydet yliopistoihin,
ammattikorkeakouluihin, elinkeinoelämään – yhteistyöalueet
voivat/pitäisi myös erikoistua? (kehittämisympäristöt
elinkeinoelämän kanssa, labit, palvelu- ja tuoteinnovaatiot?)

•

Valtakunnallisesti: tutkimus- ja kehittämistyön tuki yhteistyöalueille
sekä kehittämisen, suunnittelun ja päätöksenteon tuki maakunnille

•

Edellyttää sujuvia yhteistyörakenteita kaikille tasoille

•

Pitäisikö olla selkeä roolitus kaikilla tasoilla ja siihen liittyvä ohjaus ja
koordinaatiorakenne

•

Kuinka kehittämisrakenne toimisi keskeisesti sote- toimeenpanon
tukena?

23.5.2016
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Tietotarpeet tulevassa Sotessa

23.5.2016
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Luulolla vai tiedolla - rationaalisen
päätöksenteon dilemma
Luulolla
Tietoa
- ei ole olemassa
- on, mutta
- en saa
- vanhaa/huonoa
- ei kelpaa/käytetä
- ristiriitaista

Tieto on
- luotettavaa
- relevanttia
- ajantasaista
- käytettävää
- saatavilla

Tiedolla
Hannu Hämäläinen

26 23.5.2016

Etunimi Sukunimi

Tiedon tarve ohjauksen eri tasoilla
operatiivi
-nen

T
i
e
d
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n
t
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r
v
e

Yksilöt

Demokratia

KUNTA/Väestö

Läpinäkyvyys

Palveluntuottajat:
operatiivisen ohjauksen mittarit

Läpi

Valinnanvapaus

Maakunnat:
taktisen ohjauksen mittarit

3 Mrd €
v.2030

Kansallinen:

Digitalisaatio

strategisen ohjauksen mittarit
strateteginen

Tilipitovelvollisuus

Säädösperusta
Hannu Hämäläinen/STM

Asiakkaan valinnanvapauden laajenemisen
vaikutus tietotuotantoon
• Valinnanvapauden laajentamisessa pääsääntö: perustason
palveluissa, soveltuvasti erityistason palveluissa
• Asiakas haastaa olemassa olevan tuottajakohtaisen tiedon
laajentamiseen ja kehittämiseen: esimerkkinä palveluvaaka ja
kansallinen palveluhakemisto
• Laajentaa palveluntuottajia koskevaa tietosisältöä
•
•
•
•
•

Saatavuuden yhtenäiseen mittaamiseen
Palvelun/palveluprosessin laatuun
Palvelun vaikuttavuuden mittaamiseen
Asiakaspalautteen hyödyntämiseen
Tiedon avoimeen välittämiseen

• Sähköiset palvelut ja palvelutarpeen arviointi vähentää
palvelutarvetta ja ohjaa palveluihin, erityisesti sähköisiin
palveluihin (ainakin osin)

23.5.2016
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THL:n rooli tutkimus ja kehittämisrakenteessa –
sekä seurannassa, ohjauksessa, arvioinnissa,
tietotuotannossa jne.
• Järjestämislaki ja laki sote-tietojen hyödyntämisestä tuovat
mukanaan muutoksia THL:n tehtäviin
• Palvelujärjestelmän yhdenvertaista saatavuutta, laatua,
kustannuksia jne. tulee seurata ja arvioida aivan erilailla kuin
ennen – mm. tuottajakohtaista tietoa ei ole kerätty
• Valinnanvapaus tuo mukanaan väestön uudenlaiset
tietotarpeet ja vaatimukset tiedontuottamisen kanaviksi ja
välineiksi
• Muutospaineet vaikuttavat tietotuotantoon mutta myös
asiantuntijatyön sisältöön, vaadittavaan asiantuntijuuteen ja
mahdollisesti myös organisaatiorakenteisiin.
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Tietoon perustuvaa johtamista, tutkimusta ja
kehittämistä mahdollistetaan
• Lainsäädännön kehittämistyö on käynnissä
– Käyttö hoidossa ja päätöksenteossa: STM:n työryhmä sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lainsäädännön
uudistamiseksi
– Käyttö tutkimuksessa, kehittämisessä ja innovaatiotoiminnassa: STM:n työryhmä
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä koskevan
lainsäädännön uudistamiseksi – liittymä Sitran palveluoperaattorihankkeeseen
– Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon perusteet: STM:n työryhmä

• Sote- uudistuksen tietojohtamisen mittarityö on käynnistynyt
– Vaikuttavuus ja kustannustietoryhmä, 4 alatyöryhmää
•
•
•
•

23.5.2016

Hyvinvoinnin ja terveydentilan sekä hoidon ja palvelun tarve
Palvelut ja palvelu- ja hoitoprosessit
Kustannusvaikuttavuuden seuranta
Resurssit

Anu Muuri 2016
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Laki sosiaali- ja terveystietojen
hyödyntämisestä
• Käyttö tutkimuksessa, kehittämisessä ja
innovaatiotoiminnassa: STM:n työryhmä sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä
koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

• Liittymä Sitran palveluoperaattorihankkeeseen

23.5.2016
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Malmikasasta kansalliseksi aarteeksi SOTE-tiedot hyötykäyttöön mahdollistava
sääntely
TUTKIMUS

TIETOJOHTAMINEN

HV JA
TERVEYS

SOTEPALVELUT

LÄÄKEKEHITYS

DIGITALISAATIO

LUPAVIRANOMAINEN JA PALVELU
TIETOJEN SAANTI:
LUOVUTUS,
YHDISTELY,
SUOJAUS

TIETOJEN HAKU:
LUVAT, EETTISET
TOIMIKUNNAT,
TIETOSUOJA
BIO- JA
GEENIPANKIT

KANTA JA
OMAKANTA

KANS.
TH:N
REKISTERIT

SOTETILASTO
-AINEISTOT

SOS.EKON.
TIEDOT,
(TK, KELA)

SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON OPERATIIVISET JÄRJESTELMÄT
32 23.5.2016

Etunimi Sukunimi

Korvattavia, uusia ja muuttuvia säädöksiä
Korvattavat lait:

Uudet lait:

Laki sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja
kehittämiskeskuksen (Stakes)
tilastotoimesta

Laki sosiaali- ja terveystietojen
hyödyntämisestä

Laki terveydenhuollon
valtakunnallisista
henkilörekistereistä

Laki Terveyden- ja
hyvinvoinninlaitoksesta

Muuttuvia ja vaikuttavia säädöksiä:
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä, Asiakastietolaki

Sosiaali- ja
terveydenhuollon
järjestämislaki

EU:
Tietosuoja-asetus
Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva
asetus

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta
Muita muuttuvia lakeja:
Henkilötietolaki, Julkisuuslaki, Biopankkilaki, Tartuntatautilaki,
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,
Laki kuolemansyyn selvittämisestä,
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä
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Etunimi Sukunimi

HE: SOTE-tietojen toissijaisesta
käytöstä
 määritellään uusi viranomaistehtävä
 määritellään yhteistyö- ja ohjausrakenne: STM, THL,
Kela, TK,…
 kuvataan viranomaisen toissijaisen käytön tehtävät
ja oikeudet
 käyttölupien käsittely ja myöntö (lausunnot ja
kuulemiset)
 sähköisen palvelun kehittäminen: one stop shop
 oikeudet saada tietoja ja yhdistellä niitä määritellyiltä
viranomaisilta: THL, Kela, TK, Kanta/Kansa,
biopankit,…
 yksilön hyvinvointi ja terveys, riskiryhmät
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Etunimi Sukunimi

SOTE-tietojen toissijaisen käytön laki
mahdollistaa

1. uudenlaisen viranomaistehtävän
2. yhteistyön ja työnjaon rekisterinpitäjien
välillä (THL, Kela, TK,…)
3. palveluoperaattorin palvelujen kehittämisen
4. teknisen alustan kehittämisen
5. tutkimusta, kehittämistä, tietojohtamista ja
innovaatiotoimintaa palvelevan ja lisäarvoa
tuottavan kansallisen alustan ja
ekosysteemin kehittäminen
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HannuEtunimi
Hämäläinen/STM
Sukunimi

Miksi tarvitaan viranomaistehtävien
määrittely?
 EU-tietosuoja-asetus
 Henkilötietolaki
 Tietosuoja ja arkaluontoisten henkilötietojen
käsittely, yhdistely, luovutus
 Hajaannuksesta keskitettyyn palveluun
 Luottamus
 Tarvitaan mandaatti toimia ja kehittää
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Etunimi Sukunimi

Missä tarkoituksessa sote-tietoja
voidaan käyttää, yhdistää ja
luovuttaa - käyttötarkoitus
 tutkimus
 kehittäminen
 innovaatiotoiminta
 tietojohtaminen
 valvonta
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Etunimi Sukunimi

THL-lakia muutetaan korvaamaan rekisteri- ja
tilastolaki
 tarkastetaan THLn tehtävät ja tiedonsaantioikeus ja
käyttötarkoitus tästä näkökulmasta
 mahdollistetaan terveydenhuollon valtakunnallisen
henkilörekisterilain poistaminen
 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedot
samalle viivalle
 sisällytetään sosiaali- ja terveydenhuollon tilastolain
tiedonkeruun ja tilastoviranomaistoiminta THL-lakiin

38 23.5.2016

Etunimi Sukunimi

Yhteistyörakenne rekisterinpitäjien välillä?
 tarvitaan hyvä ja kestävä yhteistyörakenne, joka
kirjataan lakiin
 keskeiset toimijat mukaan THL, Kela, TK, muut
 keskeiset käyttäjäryhmät mukana
 valmistelut ja neuvonpito käynnissä…
 lainsäädäntö mahdollistaa yhteistoiminnan ja
kehittämisen sekä yhteisen vastuunoton
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Etunimi Sukunimi

SOTE-tiedon arvopalvelut: lupaviranomainen

Lupaviranomainen

KELA

THL

40 23.5.2016

Yhteinen
ohjaus ja
kehittäminen

TK

Etunimi Sukunimi

Lupaviranomaisen ja
palveluoperaattorin suhde
 palveluoperaattori toimii lupaviranomaisen
mandaatilla
Vaihtoehtoja
 viranomainen palvelee (maksuperustelaki)
 ulkoistettu/kilpailutettu palvelu, sopimusohjaus
 eriytetty juridinen muoto, yhteinen palveluyhtiö
Ratkaistava
 Ansaintalogiikka mahdollistaa riittävän resurssoinnin
palvelujen tuottamiseen
 Yhteistyörakenne rekisterinpitäjien ja keskeisten
asiakasryhmien välillä
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Etunimi Sukunimi

Lakien jatkovalmistelusta







Nykytilan kuvaus valmiina 15.4.2016
kokonaisarkkitehtuurin nykytila ja tavoitetila
perusteet ja HE-luonnos valmiina 6/2016
jatkotoimenpide-ehdotukset valmiina 6/2016
lausunnolle 9/2016 saakka
HE eduskunnalle vuoden 2017 alussa
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Etunimi Sukunimi

Lakityöryhmä toimii avoimesti Innokylässä
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Etunimi Sukunimi

Jos aikaa riittää, niin katsotaan mitä
mieltä väestö on sote-uudistuksesta!

23.5.2016

Anu Muuri 2016
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Suomessa Luottaa
palvelut henkilöstön
lisää tasa- ammattitait
vertaisuutta
oon

Toimii
hyvin

Terveyspalveluihin luotetaan vahvemmin kuin
sosiaalipalveluihin
Terveyspalvelut

81

Sosiaalipalvelut

61

19

81

Sosiaalipalvelut

9 10

65

Terveyspalvelut

20
78

Sosiaalipalvelut
20 %

40 %

15
11

70

0%

23.5.2016

20

Terveyspalvelut

Samaa mieltä

8 12

17
60 %

Ei samaa eikä erimieltä

Sote-kyselyn tuloksia - tutkimuspäällikkö Anna-Mari Aalto

80 %

11

13
100 %

Eri mieltä
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Kiireellisen hoidon saatavuuteen luotetaan
eniten, vanhustenpalveluihin vähiten
Luottamus palvelujen saatavuuteen tarvittaessa
Kiireellinen hoito

87

Hoito pitkäaikaissairauteen

79

Lapsiperheiden palvelut

32

49

Vammaispalvelut

44

Toimeentulotuki

44

Vanhusten palvelut

20 %

15

34

17

37
30

40
0%

23.5.2016

10 10

53

Sosiaalityöntekijän ohjaus

Samaa mieltä

5 7

29
40 %

60 %

Ei samaa eikä eri mieltä

Sote-kyselyn tuloksia - tutkimuspäällikkö Anna-Mari Aalto

19
26
31
80 %

100 %

Eri mieltä
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Kaikkia sote-uudistuksen tavoitteita pidettiin
tärkeinä
Arvio tärkeydestä
Sujuvat palvelut

99

10

Peruspalveluiden…

94

41

Yhdenvertainen saatavuus

92

61

Yhtenäiset käytännöt

91

82

Kustannuskuri

89

92

Valinnanvapaus

80

18 1

Oma vastuu

79

16 4

0%

23.5.2016

50 %

Tärkeää
Ei tärkeää
Ei osaa sanoa

100 %
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’Järjestelmän pitää ensin toimia ennen kuin
valinnanvapaudella on merkitystä’
Tavoite valittu kolmen tärkeimmän joukkoon
Peruspalvelujen vahvistaminen

65

Sujuvat palvelut

60

Yhdenvertainen saatavuus

48

Kustannuskuri

40

Yhtenäiset käytännöt

38

Valinnanvapaus

20

Oma vastuu

16
0

23.5.2016

10

20

30
40
50
Prosenttia (%)
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60

70
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Yli puolet haluaa pitää sosiaali- ja
terveyspalveluiden ja sosiaalimenojen
rahoituksen vähintään nykyisellään
Missä määrin toivot verovaroja käytettävän seuraavien
palvelujen rahoittamiseen?
Terveyden ja sairaanhoitoon

55

Sosiaalipalveluihin

31

Tulonsiirtoihin kuten
sosiaalietuuksiin

23.5.2016

53

20 %

4

59

19

0%
nykyistä enemmän

41

40 %

nykyinen määrä

10

28

60 %

80 %

100 %

nykyistä vähemmän
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Valtaosa on valmis laajentamaan
valinnanvapautta
Kuinka tärkeänä pidät että ...
voisit valita yksityisen
terveyspalvelun samalla
asiaksmaksulla kuin julkisen

81

valinnanvapautta laajennetaan
vanhusten palveluihin

88

valinnanvapautta laajennetaan
muihin sosiaalipalveluihin

5 7

76
0%

20 %

Erittäin / melko tärkeänä
Erittäin/ melko tarpeettomana

23.5.2016

3 16

40 %

9
60 %

80 %

15
100 %

En osaa sano
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Kiitos!
Anu Muuri
anu.muuri@thl.fi

28.4.2016
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