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Pienten tuottajien asema valinnanvapausmallissa 
 

 

Pienillä yrityksillä ja järjestöillä on hy-

vät edellytykset toimia asiakasseteli-

palvelujen ja henkilökohtaisen budjetin 

palvelujen tuottajina. Vaikka sote-

keskusten palveluvalikoima on laaja, 

pienet yritykset voisivat toimia myös 

sote-keskuksen tuottajana yhteistyö-

sopimusten tai yhteisen yrityksen 

kautta. 

Keskisuurten, pienten ja mikroyritysten 

sekä järjestöjen aseman kannalta on mer-

kittävää, että valinnanvapausmallissa käy-

tetään laajasti asiakasseteliä ja henkilökoh-

taista budjettia.  Sote-keskuksella on vel-

voite antaa asiakkaalle asiakasseteli itse-

näisistä osasuoritteista. Lyhytaikainen koti-

palvelu ja kotihoito ovat tyypillisesti palve-

luita, joissa sote-keskus antaa asiakassete-

lin. 

Henkilökohtaisen budjetin piirissä olevan 

rahavirran arvioidaan olevan vuosittain noin 

1,4 miljardia euroa ja asiakassetelien piiris-

sä noin 1,6 miljardia euroa.  

Tavoite asiakassetelien käytöstä on merkit-

tävästi suurempi kuin nykyisen palvelusete-

lin käyttö. Lisäksi valtio voi asettaa maa-

kuntien ohjauksessa tavoitteita riittävän 

laajalle asiakassetelin käytölle, jotta vahvis-

tetaan pk-yritysten asemaa ja lisätään kil-

pailua. 

Tämän lisäksi sote-keskus ja maakunnan 

liikelaitos voisivat täydentää omaa palvelu-

tuotantoa ostamalla sosiaali- ja terveyspal-

veluja pieniltä ja mikroyrityksiltä kilpailut-

tamalla tai suorahankintoina.  

 

 

Valinnanvapauslain mukaan sote-keskus voi 

hankkia 40 prosenttia toiminnastaan muilta 

yrityksiltä.  Tämä antaa mahdollisuuksia 

tehokkaasti toimiville pienille ja keskisuuril-

le yrityksille.  

Pienet yritykset voivat tarjota myös erilaisia 

tukipalveluja, kuten siivousta ja ruokahuol-

toa. 

 

Tuottajat voivat perustaa sote-

keskuksen yhdessä 

Valinnanvapauslaissa on säännökset tuotta-

jien yhteenliittymään perustuvasta mallista. 

Lisäksi useampi pieni yritys voi perustaa 

osuuskunnan, joka toimii sote-keskuksena. 

Yhteenliittymä ja osuuskunta laajentavat 

pienempien yritysten mahdollisuuksia toi-

mia sote-keskusten tuottajana.  

Myös käynnissä olevat valinnanvapausko-

keilut ovat osoittaneet, että pienemmillä 

yrityksillä on edellytyksiä toimia sote-

keskuksen tuottajana. 

Ehdot täyttävä toimija hyväksytään  

automaattisesti tuottajaksi 

Asiakas valitsee haluamansa sote-

keskuksen ja hammashoitolan sekä asia-

kassetelipalvelun ja henkilökohtaisen bud-

jetin tuottajat. Maakunta ei kilpailuta näitä 

palveluntuottajia, vaan tuottajiksi hyväksy-

tään kaikki toimijat, jotka ovat palvelun-

tuottajarekisterissä ja täyttävät maakunnan 

asettamat ehdot. Tämän voi arvioida osal-

taan helpottavan pienten yritysten ja am-

matinharjoittajien asemaa.  
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Palveluntuottajia koskevat  

vaatimukset takaavat laadun 

Sote-keskusten palveluntuottajille on ase-

tettu suhteellisen kovat vaatimukset. Tämä 

on asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä 

palveluintegraation näkökulmasta perustel-

tua. Tuottajalla pitää olla riittävä määrä 

omaa ammattihenkilöstöä ja vastuuhenki-

löiden tulee olla tuottajan palveluksessa.  

Vaatimukset turvaavat sitä, että laaja va-

linnanvapausmalli on yhteiskunnallisesti 

hyväksyttävissä ja noudattaa perustuslain 

sosiaalisia perusoikeuksia sekä säännöksiä 

julkisten hallintotehtävien antamisesta 

muille kuin viranomaisille.  

Sosiaalipalvelujen ja sosiaalialan ammatti-

laisten riittävä saatavuus sote-keskuksissa 

on tärkeää palveluintegraation kannalta. 

Tuottajilta edellytetään riittävää taloudellis-

ta vakautta. On perusteltua tutkia uudis-

tuksen toimeenpanon yhteydessä mahdolli-

suutta luoda vakuus- ja jälleenvakuutusjär-

jestelmä pienemmille yrityksille näiden 

markkinoille pääsyn helpottamiseksi.  

Lisäksi maakunnalla on mahdollisuus määri-

tellä tuottajia koskevia ehtoja, joilla maa-

kunta voi edesauttaa pienten ja keskisuur-

ten yritysten tuloa markkinoille. 

Kapitaatiokorvaukseen tehdyt muutok-

set helpottavat pienyritysten asemaa 

Maakunta maksaa tuottajille kapitaatiokor-

vauksen, jonka riittävä suuruus tukee kus-

tannustenhallintaa. Kapitaatiokorvauksessa 

otetaan huomioon asiakkaan tai varsin tar-

kan asiakasryhmän sisältämä riski. Tällöin 

vastuuta asiakasriskistä siirtyy olennaisesti 

rahoittajana toimivalle maakunnalle. Tämä 

helpottaa pk-yritysten asemaa. 

 

Markkinoiden toimivuus halutaan  

varmistaa 

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän esi-

tysluonnoksessa ehdotetaan lisättäväksi 

kilpailulakiin määräaikainen sosiaali- ja ter-

veyssektorin yritysjärjestelyjä koskeva yri-

tyskauppavalvontasäännös.  

Säännöksen perusteella lähes kaikki alan 

yrityskaupat tulisivat väliaikaisesti Kilpailu- 

ja kuluttajavirastolle ilmoitettavaksi, mutta 

yrityskauppavalvonnan puuttumiskynnys 

säilyisi ennallaan. Ehdotuksen tavoitteena 

on varmistaa markkinoiden toimivuus ja 

asiakkaiden valinnanvapauden toteutumi-

nen hillitsemällä sosiaali- ja terveyssektorin 

keskittymistä ennen sote-uudistuksen täy-

simääräistä voimaantuloa.  

Työryhmässä arvioidaan tarvetta pysyvälle 

sosiaali- ja terveysalan yritysjärjestelyjä 

koskevalle yrityskauppavalvontasäännölle. 

Lisäksi arvioidaan tarvetta sosiaali- ja ter-

veysalan toimijoiden menettelyjä koskevalle 

säännölle, jolla vahvistettaisiin pienten yri-

tysten asemaa. 
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