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Valinnanvapauden verkkopalvelun MVP-toteutus 
palveluntuottajille valinnanvapauspilotissa

• Ilmoittautumisten ja sopimusten hallinta

• Ilmoittautuminen pilottialueelle

• Ilmoittautumisen tallentaminen luonnoksena

• Ilmoittautumisen täydentäminen

• Ilmoittautumisten ja sopimusten tietojen katselu

• Sopimukseen ilmoitettujen yhteyshenkilöiden ja tilitietojen muokkaaminen

• Palveluntuottajan asiakkaat

• Asiakkaan valintatietojen katselu

• Asiakkaan valinnan ja vaihdon kirjaaminen

• Asiakaslistaus omista asiakkaista

• Valinnanvapauden seuranta

• Palveluntuottajan asiakasmääräraportit

• Palveluntuottajalle maksetut korvaukset
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Valinnanvapauden verkkopalveluun kirjautuminen

• Kanta.fi -sivuston Ammattilaiset -

välilehden Kirjaudu sisään -painikkeesta 

avautuu riippuvalikko, josta valitaan 

Valinnanvapauden verkkopalvelu

• Sisäänkirjautumiseen tarvitaan Katso –

käyttäjätunnus

• Valinnanvapauden verkkopalvelussa 

palveluntuottajalla on toimintoja osioissa 

Henkilöasiakkaat, Ilmoittautumiset, 

Sopimukset ja Seuranta annettujen 

Katso-valtuuksien mukaisesti 



Ilmoittautuminen palveluntuottajaksi pilottialueelle

• Palveluntuottaja ilmoittautuu valinnanvapauspilottiin sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tai suunhoidon palveluiden tuottajaksi käyttäen Kelan 

Valinnanvapauden verkkopalvelua

• Ilmoittautumisessa kerätään tarvittavaa tietoa palvelunjärjestäjälle 

palveluntuottajaksi hyväksymistä varten.

• Ilmoittautumisen tallennus keskeneräisenä

• Ilmoittautumista ei tarvitse tehdä kerralla alusta loppuun. Ilmoittautumisen voi 

tarvittaessa tallentaa luonnoksena ja jatkaa myöhemmin loppuun



Ilmoittautumisen vaiheet ja tarvittavat tiedot



Ilmoittautumisten ja sopimusten hallinta

• Palveluntuottaja voi katsella tehtyjen ilmoittautumisten ja sopimusten tietoja

• Ilmoittautumisen tietojen täydennys

• Palvelunjärjestäjä voi pyytää ilmoittautumiseen täydennystä ennen ilmoittautumisen 

hyväksymistä. Tieto täydennyspyynnöstä tulee palveluun, jonka jälkeen ilmoittautumisen 

voi täydentää tarvittavilla tiedoilla ja lähettää sen uudelleen palvelunjärjestäjälle 

hyväksyttäväksi.

• Sopimusten hallinta

• Muuttuneita yhteyshenkilöiden tietoja tai tilitietoja voi muuttaa itse

• Kehitysehdotuksena: Tuottaja voi ehdottaa uuden palveluyksikön lisäämistä 

sopimukseen



Henkilöasiakkaan asiointi palveluntuottajan luona

• Palveluntuottaja voi katsella omien asiakkaidensa sosiaali- ja terveyskeskus tai suunhoidon -

valintatietoja

• Asiakkaalla voi olla voimassa olevan valinta ja voimaantuloa odottava valinta 

– Tiedoissa näytetään palveluyksikön nimi, osoite ja puhelinnumero, valinnan alkamispäivä ja päättyvälle 

valinnalle lisäksi päättymispäivä

• Jos asiakas on toisen palveluntuottajan asiakas, valintatiedoista näytetään vain valinnan alkamis- ja 

päättymispäivä, jos asiakkaalla on valinta

• Palveluntuottaja voi tehdä asiakkaan pyynnöstä asiakkaalle palveluyksikön valinnan tai 

vaihdon

• Jos asiakas haluaa valita tai vaihtaa ko. palveluntuottajan asiakkaaksi

• Jos asiakkaan edellisestä valinnasta on alle 6 kuukautta, palveluntuottaja ei voi tehdä vaihtoa, vaan 

asiakas on ohjattava palvelunjärjestäjälle tekemään vaihtoa

• Jos asiakkaalla on turvakielto, asiakas on ohjattava palvelunjärjestäjälle, joka voi asiakkaan 

pyynnöstä tehdä palveluyksikön valinnan tai vaihdon



Asiakkaan valinnan tallentamisen työnkulku



Asiakkaan valintatietojen katselu

Asiakkaan valinta on tehty alle 6 kuukautta sitten Asiakkaalla on voimassa oleva valinta ja voimaantuloa odottava valinta



Palveluntuottajan omat asiakkaat

• Yksittäisen asiakkaan kuulumisen omalle vastuulleen palveluntuottaja voi 

tarkistaa henkilöhaulla

• Palveluntuottaja saa omista asiakkaistaan kokonaislukumäärän kuluvalta 

päivältä ja asiakaslistauksen halutulta aikaväliltä

• Listassa näytetään asiakkaan henkilötunnus, nimi, palveluyksikön nimi, palvelunjärjestäjä, 

potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä sekä valinnan alkamis- ja päättymispäivä (mikäli valinta 

on päättymässä)

– Pilotissa palvelunjärjestäjällä tarkoitetaan (käyttöliittymässä): Pilottia hallinnoivaa aluetta 

(simuloi tulevaa maakuntaa)

– Pilotissa potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä on kuitenkin aina asiakkaan sote-palveluista 

vastaava nykyinen kunta/kuntayhtymä (esim. Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Eksote)



Valinnanvapauden toteutumisen seuranta

• Palveluntuottaja voi seurata asiakasmääräraporteista tietyltä ajanjaksolta 

asiakasmäärän muutosta palveluyksiköittäin

• Valintatietoja voi ladata palvelusta esimerkiksi Excelissä käsiteltäväksi .csv -tiedostoina

• Palveluntuottaja voi seurata kuukausittain maksettuja korvauksia

• Maksettuja korvauksia voi ladata palvelusta esimerkiksi Excelissä käsiteltäväksi .csv -

tiedostona



KIITOS
Otamme mielellään vastaan kommentteja ja kysymyksiä

Mia Mustonen

Tuotepäällikkö

Kela, Sote-Valinnanvapaus -hanke

mia.mustonen@kela.fi



Kysymyksiä ja keskustelua

• Valinnanvapauden seuranta, mitä tarkoittaa? Mitä tietoa tulee 

palveluntuottajalle ja palvelunjärjestäjälle? 

• -> Tästä on työpaja iltapvällä, esim. asiakkaan valintatietoja tuottajapuolelle.

• Onko Katso-tunnisteessa tietty taso, että henkilöasiakkuudet saa näkymään? 

• -> Asiakaspalveluroolilla pääsee hetu-tasoiseen näkymään. 


