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• Maakunta vastaa siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut 
ovat yhteen sovitettuja kokonaisuuksia ja ne 
toteutetaan väestön tarpeiden mukaan lähellä 
asiakkaita.

• Erityisesti paljon palveluja käyttäville annetaan 
ohjausta ja tehdään laaja-alainen palvelutarpeen arvio 
ja asiakassuunnitelma. 

• Kaikki rahoitus kulkee maakunnan kautta 
palvelujen tuottajille.

• Palveluntuottajien on noudatettava maakunnan 
määrittelemiä palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja. 
Palveluntuottajien on osaltaan varmistettava, että 
palvelujen integraatio toteutuu.

• Maakunta vastaa siitä, että tietojärjestelmät             
toimivat yhteen.

Maakunta vastaa 
palvelujen 
yhteensovittamisesta
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Maakunnan velvoite huolehtia integraation 
varmistamisesta koskee sekä asiakasryhmiä että 
yksittäisen asiakkaan palveluita ja oikeuksia.

Asiakasryhmätasolla maakunta määrittelee palveluketjut 
ja palvelukokonaisuudet (esim. ikääntyneiden palvelut) (9§)

- tuottajien velvollisuus on noudattaa maakunnan linjauksia 
(23§) 

- määritellyt palveluketjut ja -kokonaisuudet ohjaavat 
yksittäisen asiakkaan asiakassuunnitelman sisältöä ja 
toteutusta

Yksittäisen asiakkaan kohdalla maakunta huolehtii, että..

- palvelutarve arvioidaan ja asiakassuunnitelma laaditaan 
(13§)

- tiedonkulusta eri tuottajien välillä (13§)

- tuottajat noudattavat laadittua asiakassuunnitelmaa (23§)

- asiakkaan oikeuksista ja etuuksista tiedotetaan ja 
annetaan palvelujen käyttöön liittyvää neuvontaa (13§)
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Palvelujen yhteensovittamista tukevia 
elementtejä valinnanvapauslakiesityksessä 
(”vanha” HE 47/2017)

Järjestämislain ja valinnanvapauslain säännöksistä 
on tarkoitus tulla kokonaisuus, jolla varmistetaan 
järjestämisen, rahoituksen, tiedon, palveluketjujen ja 
tuotannollinen integraatio. 

� Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden antama ohjaus ja 
neuvonta sote-keskuksissa

� Yhteinen asiakassuunnitelma

� Liikelaitoksen liikkuva sosiaalihuollon ryhmä

� Henkilökohtainen budjetti
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Aikaisemman lainsäädännön työvälineet 
tehokkaampaan käyttöön:

� Sosiaalihuoltolain (1301/2014) säännökset:

� Monialaisesta yhteistyöstä (41§);

� Ilmoitus muulle viranomaiselle (40§)

� Rakenteellinen sosiaalityö (7§). 

• Omatyöntekijä (42§)

• Hoidon ja huolenpidon turvaavat päätökset (46§)

• …
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Toteutuuko integraatio pykälillä?

Lainsäädäntö antaa raamit, mutta todellinen muutos tehdään 
toiminnassa

� Miten aitoon integraatioon päästään?

� Kuka viime kädessä kantaa vastuun?

- maakuntakonserni ja sen päätökset?

- yhdessä tekemisen kulttuuri tai sen puuttuminen?

- johtajuuden rooli ja merkitys?

- sosiaalityö viimesijaisen tuen ja turvan antajina? 

- omatyöntekijä?

- epäselvät  käsitteet, yhteisen sanoituksen puute?

- onko ammattilaisten perustehtävä hukassa?

- Avainasemassa sosiaalihuollon rooli ja ammatillinen itsetunto
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