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Sote-uudistus ja 
valinnanvapaus 
 Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti, 

tilannekatsaus 20.4.2017, Soma-viestijät 

viestintäpäällikkö Eriikka Koistinen, STM 
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Tilanne 20.4. 
 
Hallituksen esitys sote- ja 
maakuntauudistuksesta eduskunnassa 
 
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 
annetaan eduskunnalle toukokuussa 
 
Eduskunnan päätös syksyllä 



- 

 

 

 

1. Toimeenpano 

• Valinnanvapauslaki astuu voimaan , suunhoidon 

yksikkö valittavissa ja asiakasseteli ja 

henkilökohtainen budjetti käytössä 1.1.2019. 

Maakunnilla on erilaiset valmiudet toimeenpanna 

valinnanvapaus. Osa maakunnista aloittaa puoli 

vuotta etuajassa, osa aloittaa puoli vuotta jäljessä. 

Hitaimmat voivat saada välttämättömistä syistä 

lisäajan. 

 

2.  Kerman kuorinta (asiakasvalinta) 

• Tuottajien korvaukset ja varsinkin sanktiot tai 
bonukset estävät kermankuorintaa 

• Lisäksi  kermankuorinnan kieltäminen lailla: Tuottajat 
eivät voi valikoida asiakkaitaan eikä tuottaja näe 
etukäteen tietojärjestelmästä kuka ilmoittautuu 
asiakaslistalle 

 

 

3.  Tuottajien saama rahoitus 

• Rahoituksen kriteerejä muutetaan ihmisen hyvinvointi- ja 
terveysriskiin perustuvaan malliin.  

• Malliin myös tehokkaat kannustimet vaikuttavaan hoitoon 
ja palveluun sekä palveluintegraatioon 
 

4.  Yhtiöt eivät maksa veroja Suomeen 

• Yhteiskuntavastuuta ja verotustietojen avoimuutta koskeva 
terävöitetty säännös; tiedetään verotettava tulo, maksettu 
vero ja minne maksettu. 
 

5.  Perustuslaki 

• Maakunnille on luotu yhdenvertaisuutta palvelujen 
saatavuudessa varmistavia työkaluja ja rahoitus tukee 
yhdenvertaisuutta. 

• Täsmällisemmät säännökset ja vähemmän 
maakuntakohtaista vaihtelua palvelujen sisällössä 

• Kattavasti hyvän hallinnon varmistavat menettelyt 

Lausuntopalautteen viisi 
keskeisintä tulosta 
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• Tavoitteena on, että valinnanvapaus nopeuttaa 
ihmisten pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin ja 
lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihin. 

 

• Voin valita vapaammin kenen tarjoamia sosiaali- 
ja terveyspalveluja käytän. 

• Valitsen sote-keskuksen ja hammashoitolan. Ne 
voivat olla julkisesti omistettuja tai yksityisiä.  

• Palvelut ja asiakasmaksut ovat samat. 

• Jos on hätätilanne, soitan 112 tai menen 
lähimpään päivystykseen. 

 

 

 

 

 

 

 

Valinnanvapaus 
lyhyesti 
 

 



- 

Millaisia valintoja 
asiakas voi tehdä? 
1.1.2019 
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ASIAKASSETELI 
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Sote-keskus ja hammashoitola 
 

20.4.2017 6 

• Asiakas voi valita sosiaali- ja terveyskeskuksen  
ja hammashoitolan. Valintaan sitoudutaan vuodeksi. 

• Sote-keskuksesta saa hoitajan ja lääkärin palveluita 
sekä sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa ja 
lyhytaikaista sosiaalipalvelua. 

• Asiakas voi saada sote-keskuksesta tai 
hammashoitolasta asiakassetelin yksittäisten 
palvelujen hankkimiseen muilta tuottajilta  

    (esim. fysioterapia, oikomishoito). 
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Maakunnan liikelaitoksen palvelut 
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• Maakunnan liikelaitos tarjoaa ne palvelut,  joita ei saa sote-
keskuksesta tai hammashoitolasta (päivystys ja suurin osa 
erikoissairaanhoidosta ja sosiaalipalveluista). 

 

• Asiakas voi valita toimipisteen. Maakunnan liikelaitoksen 
toimipisteitä ovat esimerkiksi sairaalat ja sosiaaliasemat. 

 

• Tarvittaessa maakunnan liikelaitos  arvioi asiakkaan 
palvelutarpeen ja tekee asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman. 

 

• Asiakas voi saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin, 
jolla hankkii tarvitsemiaan palveluja.   

 

 



- 

Mikä on asiakasseteli? 
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• Asiakas voi halutessaan saada asiakassetelin yksittäisen 
palvelun hankkimiseen toiselta tuottajalta, vaikka  sote-keskus 
tai hammashoitola tuottaisi itse samoja palveluja. 

• Myös maakunnan liikelaitoksen toimipiste voi myöntää 
asiakkaalle asiakassetelin yksittäisen palvelun tai 
asiakassuunnitelman toteuttamiseksi.  

• Asiakas voi valita rekisteröidyn palveluntuottajan kaikkialta 
Suomessa. Asiakasmaksu on sama. 

• Silloinkin sote-keskus, hammashoitola tai maakunnan 
liikelaitos vastaa asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta, 
laadusta ja kustannuksista. 

• Maakunta päättää, missä palveluissa asiakasseteli otetaan 
käyttöön. 
 

 

Sote-keskus, hammashoitola tai maakunnan liikelaitos voi 
myöntää asiakassetelin 



- 

Yksilölliset palvelut henkilökohtaisella budjetilla 

 Asiakassuunnitelman mukaisissa palveluissa asiakas voi itse 
päättää, mistä hankkii palvelut ja minkälainen apu tai tuki 
auttaa juuri häntä parhaiten. Näin asiakas saa yksilölliseen 
tilanteeseen sopivia palveluja. 

 Maakunnalla on velvollisuus ottaa henkilökohtainen budjetti 
käyttöön vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille,  joilla on 
pitkäaikaista ja laaja-alaista avun tarvetta ja jotka pystyvät 
joko itse tai tuettuna suunnittelemaan oman 
palvelukokonaisuutensa. 

 Asiakas saa tarvittaessa apua ja tukea henkilökohtaisen 
budjetin  suunnitteluun.  

 Henkilökohtaisella budjetilla voi valita palveluja kolmannen  

     sektorin ja yritysten tuottamista palveluista.  
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Asiakas voi toivoa tiettyä ammattihenkilöä 

• Asiakas voi toivoa haluamaansa ammattihenkilöä tai 
moniammatillista ryhmää kiireettömissä palveluissa. 

• Toive toteutetaan kun se on toiminnan sallimissa rajoissa 
mahdollista. 

• Palveluissa pyritään jatkuvuuteen niin, että asiakkaan ei tarvitsisi 
jatkuvasti kohdata eri ammattihenkilöä samassa asiassa. 

• Erityisesti niillä, joilla on pitkäaikainen hoidon tai palvelun tarve 
hoitosuhteiden jatkuvuus on tärkeää 

• Toivotulle ammattihenkilölle voi olla pidempi jonotusaika.  
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Mitä palveluja asiakas 
voi valita? 

SOTE-KESKUS, HAMMASHOITOLA, ASIAKASSETELI 
-Lääkäri ja hoitaja, lyhytaikaisia sosiaalipalveluja ja  
neuvontaa, myös erikoislääkärin vastaanottoja 
-Hammaslääkäri ja suuhygienisti 
-Vastuu asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta 
-Asiakas voi saada halutessaan  asiakassetelin yksittäisten  
toimenpiteiden hankkimiseen muilta tuottajilta 
 

MAAKUNNAN LIIKELAITOKSEN OMAT PALVELUT 

-päivystys ja suurin osa erikoissairaanhoitoa ja sosiaali- 
palveluja 
-Asiakas voi valita toimipisteen koko maan alueelta  
-Erikoissairaanhoidon julkinen hoitopaikka valitaan  
yhdessä lähettävän lääkärin kanssa 
  

ASIAKASSETELI 
-Maakunnan liikelaitos myöntää tarvittaessa asiakassetelin 
asiakassuunnitelman toteuttamiseen.  
-Asiakassetelin  voi saada esim. kotihoidossa tai tietyissä 
erikoissairaanhoidon toimenpiteissä.  
-Asiakas valitsee haluamansa rekisteröityneen tuottajan 
koko maan alueelta. 
 

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI 
-Vanhus- tai vammaispalvelujen asiakas voi 

asiakassuunnitelman rajoissa päättää mihin ja  

kenen tuottamiin palveluihin raha käytetään, kuten  

henkilökohtaiseen avustajaan tai kuljetuspalveluihin 



- 

Palvelujen valintaan saa apua  

• Verkkopalvelut, asiakasneuvojat 
ja palveluohjaajat opastavat 
asiakasta sopivien palvelujen 
valinnassa. 

• Erityistä apua tarvitseva henkilö 
voi saada tukihenkilön, joka 
selvittää vaihtoehdot siten, että 
asiakas ymmärtää ja voi tehdä 
ratkaisut omaehtoisesti. 

• Jos asiakas ei halua itse valita 
palvelua, maakunnan liikelaitos 
ohjaa sopivaan palveluun. 
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Kiireetön hoito ulkomailla 

• Asiakkaalla on oikeus hakeutua sairaanhoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin.  

•  EU- ja Eta-maassa terveyspalvelujen tuottajalla on velvollisuus ottaa asiakkaaksi, 
asiakas saa hoitoa samoin perustein kuin paikalliset asukkaat 

• Muiden maiden palveluntuottajat päättävät itsenäisesti, ottavatko ne vastaan ulkomailta 
tulevia asiakkaita. 

• Korvauksen voi saada silloin, kun saatu hoito kuuluu Suomen kansalliseen palveluvalikoimaan 
ja asiakas on maksanut kaikki hoidon kustannukset.  

• Palveluihin tarvitsee suomalaisilla hoidon kriteereillä tehdyn lähetteen, jotta voi saada 
korvauksen. 

• Korvauksia maksetaan vain EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä aiheutuneista kustannuksista. 

• Asiakas saa enintään korvauksen, jonka kotimaakunta olisi maksanut vastaavan 
terveyspalvelun järjestämisestä. Asiakkaan maksettavaksi jää aina vähintään asiakasmaksu. 

• Jos asiakas ei halua maksaa kustannuksia ensin itse, voi hakea ennakkolupaa Kelasta. Luvan 
voi saada vain lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon, jota ei voida järjestää Suomessa. 
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Mikä ei muutu? 

• Jos ei tiedä mihin ottaa yhteyttä, aina voi 
soittaa lähimpään julkiseen sosiaali- ja 
terveyskeskukseen tai hammashoitolaan. 

• Maakunta vastaa kaikista sote-palveluista 
siellä, missä ei synny muuta palvelutarjontaa. 

• Kiireellistä hoitoa ja ensiapua saa 
päivystyksistä ja sairaaloista kuten 
nykyisinkin.  

• Jatkossakin on työnantajan kustantamaa 
työterveyshuoltoa.  

• Samoin on edelleen yksityisiä sosiaali- ja 
terveyspalveluja, jotka asiakas maksaa itse.  
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• Maakunta vastaa siitä, että asukkailla on 
saatavissa riittävä tieto valintojen tekemiseen 
sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

• Maakunta ylläpitää verkkopalvelussa tietoa 
palvelujen tuottajista, saatavuudesta ja 
laadusta. 

• Sote-keskuksen, hammashoitolan ja 
asiakassetelipalvelun tuottajan on ilmoitettava 
verkkopalvelussa ajantasaisesti palvelun 
tiedot, asiakasmäärät ja odotusajat. 

• Verkkopalvelujen tiedot pitää antaa asiakkaalle 
pyydettäessä suullisesti tai kirjallisesti.  

• Palvelun tuottajien on vuosittain annettava 
tiedot mm. tuloistaan, maksamistaan veroista 
ja verotuspaikasta, voitoista ja tappioista, 
johdon palkoista ja palkkioista sekä 
yhteiskuntavastuun toteuttamisesta.  

• Palvelun tuottajia koskee julkisuuslaki.   

 

 

Asiakas saa paremmin 
tietoa palveluista 
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Valinnanvapauden toimeenpano 

HE edus- 

kuntaan 

  

5/17 

2017 

Laki 

hyväksy- 

tään 

  

9/17 

Pilotit 

alkavat  

 

1–7/18 

Sote-keskus- 

tuottajat 

ilmoittautuvat 

 

 

1/19 

Asiakkaat 

valitsevat 

 

 

4/19 

1.1.2019 

Suoran valinnan piirissä:  

• Suunterveys 

• Asiakassetelit 

• Henkilökohtainen budjetti 

2021 

Koko 

valinnanvapaus 

voimassa 

 
Vv-lain  

15 § mukainen  

palveluvalikoima 
 

1.1.2021 

Sote- 

keskukset 

aloittavat 

 

7/19 

2019 

1.11.2018 

Suunhoidon yksikön 

valinta 
1.7.2019 

Sote-keskukset  

asiakkaan suoraan 

valittavissa 

Pilottimaa-

kuntien 

valinnan- 

vapaus koko 

valikoimalla 

voimassa 

 

1.1.2023 

2018 2020 

Suunhoidon 

tuottajat ilmoit-

tautuvat  

 

 9/18 

 

Koko laki 

voimaan  

1.1.2019 

Maakunnan 

hakemuksesta 

siirtymäaika, jos 

välttämätöntä 

2022 2023 

EK- 

käsittely 
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Kiitos! 

alueuudistus.fi 

SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ●  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

 


