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Muistio 28.4.2017 

 

Valinnanvapauspilotit:  
Suoran valinnan palvelujen pilottien ja henkilökohtaisen budjetin 
pilottien toteutus 

 

Tiivistelmä valinnanvapauspilottien toimeenpanosta: 

 Pilottihankkeessa voi pilotoida joko suoran valinnan palveluja tai henkilökohtaista bud-

jettia. 

 Pilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen valinnanvapaus-

lain voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista sujuvasti niin kuntien, 

tulevien maakuntien kuin yritystenkin näkökulmasta. Pilotit tuottavat tietoa mm. asiak-

kaan valitseman palveluntuottajan vaihtamisen aikajänteestä. Pilottiin osallistuvalta ei 

edellytetä omavastuuosuutta. 

 Pilottien aloitus ajoittuu syksyyn 2017 - 31.6.2018 ja maakunnat voivat jatkaa pilotteja 

vuoden 2022 loppuun saakka.  

 Pilottialueena on maakunnan alueen kunnat/kuntayhtymät, joiden yhteenlaskettu asu-

kasluku on vähintään 80 % maakunnan asukasluvusta. Erityisperustein alueen kattama 

asukasluku voi olla 50 - 80 %.  

 Hallinnointi toteutetaan vastuukuntamallilla (tai kuntayhtymänä). Hallinnointi siirtyy 

maakunnalle 1.1.2019.  

 Suoran valinnan palvelujen pilottiin osallistuvien kaikkien kuntien/kuntayhtymien pitää 

yhtiöittää pilotin piirissä olevat palvelunsa ennen pilotin aloittamista. Nykylainsäädän-

nön edellyttämien palvelujen tuottamista koskevien lupien ja rekisteröimisen tulee olla 

voimassa ennen pilotin alkamista.  

 Maakunnan on yhtiöitettävä kaikkien alueensa kuntien (jos pilotin peitto ei ole 100 %) 

pilotin piiriin kuuluva toiminta 1.7.2019 mennessä.  

 Pilottia hallinnoiva vastuukunta/kuntayhtymä hyväksyy ennen pilotin alkua mukaan 

otettavat yksityiset palvelun tuottajat palvelusetelimallilla. Henkilökohtaisen budjetin 

pilotissa tuottajia ei erikseen valita ennakkoon. 

 Tuottajan pitää olla liittynyt Kanta-palveluihin ja tallentaa asiakas- ja potilasasiakirjat 

palveluun.  

 Maakunnan tulee lisäksi ennen 1.1.2019 tehdä pilotissa vuonna 2019 jatkavien palvelun 

tuottajien kanssa valinnanvapauslain mukainen sopimus.  

 Vuodesta 2019 lukien pilotissa noudatetaan kokonaisuutena valinnanvapauslain sään-

nöksiä.  

 Tuottajien tulee täyttää siis ensin nykylainsäädännön mukaiset edellytykset ja viimeis-

tään syksyllä 2018 valinnanvapauslain ja palveluntuottajalain mukaiset edellytykset.  

 Rahoitusmallin pohjana ovat STM:ssä korvausmalleja pohtivan ryhmän esittämät mallit.  

 Avustuksen saajalta edellytetään tiivistä arviointia ja siinä tarvittavien tietojen kerää-

mistä sekä analysointia. Myös THL tekee arviointi- ja seurantatyötä. 

 Kela vastaa pilottiin liittyvistä kansallisista tietojärjestelmistä.  

 Pilottien aikainen kansallinen tuki on STM:n vastuulla. 
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Pilottien tarkoitus ja tavoite:  

Pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista 

voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista sujuvasti niin kuntien, tulevien 

maakuntien kuin yksityisten palveluntuottajien näkökulmasta. Suoran valinnan palvelujen pilo-

tissa tavoitteena on erityisesti korvausten mallinnusten testaaminen sekä asiakkaan valitse-

man palveluntuottajan vaihtamisen aikajänteen kokeileminen. Henkilökohtaisen budjetin pilo-

tissa tavoitteena on prosessin (mm. asiakassuunnitelman teko) ja budjetin laskemisen mallin-

taminen sekä seurantajärjestelmän kehittäminen. 

Pilottien rahoitus:  

Valtio osallistuu pilottien kustannuksiin 100 milj. euron määrärahalla. Valtionavustusta käyte-

tään pilottien hallinnollisiin kustannuksiin kunnissa ja maakunnissa, IT-kustannuksiin, pilotista 

aiheutuviin palvelujen lisäkustannuksiin sekä ministeriön hallintokuluihin tarkemmin määritel-

lyllä tavalla. Valtionavustus myönnetään pilotin hallinnosta vastaavalle taholle, joka jakaa 

avustusta edelleen pilottialueen kunnille avustuksen käytöstä ym. tehtävän sopimuksen perus-

teella. Pilottiin osallistuvalta ei edellytetä omavastuuosuutta. Valtionavustus käytetään 5-8 

pilottihankkeen rahoittamiseen. 

Pilottien juridinen perusta:  

Pilotit toteutetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja erikseen määriteltäviä valinnanvapauslain 

säännöksiä ja valtion talousarvion momentin kirjausta sekä valtionavustuslakia ja valtionavus-

ta määrittävän hakuilmoituksen kriteerejä noudattaen. Juridisista perusperiaatteista tuotetaan 

kaikille piloteille yhteiset linjaukset, joiden noudattaminen varmistetaan hakemusten käsittely-

prosessissa. 

Pilottien ajankohta:  

Pilottien aloitus ajoittuu aikavälille syksy 2017 - 31.6.2018. Maakunnat voivat jatkaa pilotteja 

vuoden 2022 loppuun saakka. 

Pilottialue:  

Maakunnan alueen kunnat/kuntayhtymät, joiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 80 

% maakunnan asukasluvusta. Erityisperustein alueen kattama asukasluku voisi olla 50 - 80 %. 

Mikäli pilotin kattama alue olisi 50- 80 % maakunnan asukasluvusta, pilottiin hakevan tulee 

esittää hankesuunnitelmassaan uudenlaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden alueelliseen ja vä-

estölliseen kattavuuteen ja palveluiden vaikuttavuuteen liittyvät erityiset perusteet.  Jos asu-

kasmäärä alittaa 70 % maakunnan asukasluvusta, pilotissa on oltava mukana vähintään puo-

let maakunnan kunnista. Pilottialue laajenee kaikkiin maakunnan alueen kuntiin 1.1.2019. 

Pilotin hallinnointi:  

Hallinnoinnin voi toteuttaa vastuukuntamallilla (tai kuntayhtymänä). Myös maakunnan liitto voi 

hallinnoida pilottia. Pilottiin osallistuvat kunnat tekevät ns. vastuukuntasopimuksen hallinnoi-

van tahon kanssa. Maakuntien tulee olla tiiviisti mukana pilottien valmistelussa, ohjauksessa ja 

seurannassa kuntien kanssa sovittavalla tavalla viimeistään maakuntalain väliaikaishallinnon 

voimaan tullessa. Hallinnointi siirtyy maakunnalle 1.1.2019. 
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Pilotoitavat palvelut:  

Suoran valinnan palvelujen pilotissa tulee alusta lähtien pilotoida vähintään sote-keskuksen 

suoran valinnan palvelujen rajattua palveluvalikoimaa. Palveluvalikoimaa voi pilottiaikana laa-

jentaa liukuvasti ns. laajaan malliin. Suoran valinnan palvelujen pilottihankkeeseen osallistu-

van maakunnan on siirrettävä ns. laajan mallin palvelut sote-keskusten tuotantovastuulle pi-

lottihankkeen päätyttyä viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2023 lukien. Pilottialueella tulisi 

olla määriteltynä yhtenäiset palvelukokonaisuudet. Henkilökohtaisen budjetin (HB) pilotissa ei 

erikseen määritellä, mitkä palvelut kuuluvat pilotin piiriin. HB -pilotissa pilotoitavat palvelut 

määrittyvät yksilökohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja asiakassuunnitelman mukaan. Pilotin pii-

riin voi kuitenkin kuulua vain sellaisia palveluja, joita on pilottialueella saatavilla yksityisiltä 

palvelun tuottajilta tai joiden osalta kunta on yhtiöittänyt omaa tuotantoaan. 

Toiminnan yhtiöittäminen pilotissa:  

Suoran valinnan palvelujen pilottiin osallistuvien kaikkien kuntien/kuntayhtymien pitää yhtiöit-

tää pilotin piirissä olevat palvelunsa ennen pilotin aloittamista. Tehtävää hoitamaan voidaan 

perustaa vain yksi maakunnallinen yhtiö, erityisen perustellusta syystä voidaan perustaa use-

ampia yhtiöitä. Henkilökohtaisen budjetin pilotissa palveluja ei tarvitse yhtiöittää, jos palveluja 

on muutoin saatavissa yksityisten tuottajien tai kunnan yhtiöitetyn tuottajan tuottamana. Ny-

kylainsäädännön edellyttämien palvelujen tuottamista koskevien lupien ja rekisteröimisen tu-

lee olla voimassa ennen pilotin alkamista. Yhtiöittämiseen liittyvät omaisuusjärjestelyt tulee 

järjestää siten, että ei synny perusteettomia velkoja maakunnille. Maakunnan on yhtiöitettävä 

kaikkien alueensa kuntien (jos pilotin peitto ei ole 100 %) pilotin piiriin kuuluva toiminta 

1.7.2019 mennessä. 

Yksityisten palvelun tuottajien valinta pilottiin:  

Suoran valinnan palvelujen pilotissa hallinnoiva vastuukunta/kuntayhtymä hyväksyy ennen 

pilotin alkua mukaan otettavat yksityiset toimijat palvelusetelimallilla (ei siis noudateta valin-

nanvapauslain mukaista ilmoittautumis-hyväksymis-sopimus-mallia). Palvelun tuottajan on 

sitouduttava ottamaan valikoimiinsa edellä kuvattu rajattu sote-keskuksen valikoima (yksittäi-

siä palveluja tarjoavat tuottajat pääsevät mukaan mm. ostopalvelumenettelyn kautta). Maa-

kunnan tulee lisäksi ennen 1.1.2019 tehdä pilotissa vuonna 2019 jatkavien tuottajien kanssa 

valinnanvapauslain mukainen sopimus. Vuodesta 2019 lukien pilotissa noudatetaan kokonai-

suutena valinnanvapauslain säännöksiä. Hoidollisten tukipalveluiden osalta (laboratorio ja ku-

vantaminen) palvelun tuottaja päättää itse mistä se hankkii nämä palvelut. Hallinnoiva taho 

päättää kuitenkin, mitä laboratorio ja kuvantamispalveluita korvaus kattaa.  

Henkilökohtaisen budjetin pilotissa palvelun tuottajia ei erikseen valita, vaan asiakas valitsee 

palvelun tuottajan itse tarjolla olevista, edellytykset täyttävistä, tuottajista.  

Tuottajien korvausmalli piloteissa:  

Suoran valinnan palvelujen piloteissa pohjana ovat korvausmalleja pohtivan ryhmän esittämät 

mallit. Henkilökohtaisen budjetin piloteissa palvelun tuottajat saavat korvauksen asiakkaan 

henkilökohtaisen budjetin päätökseen kirjatun mukaisesti.  
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Tietojärjestelmät piloteissa:  

Kela vastaa pilotteihin liittyvistä kansallisista tietojärjestelmistä. Pilottiin osallistuvat tahot vas-

taavat omista asiakas- ja potilastietojärjestelmistään. 

Asiakkaan asema pilotissa:  

Suoran valinnan palvelujen piloteissa asiakas voi vapaasti valita palveluntuottajan pilottialueel-

la toimivien hyväksyttyjen tuottajien joukosta. Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa palvelun 

tuottajaa pilotissa esitetyn kokeilun mukaisesti. Jos asiakas ei valitse palvelun tuottajaa, se 

valitaan hänen puolestaan. Asiakkaalle tulee tehdä asiakassuunnitelma. Jos pilottiin sisältyy 

sellaisten sosiaalipalveluiden tuottaminen, joista tulee tehdä hallintopäätös, noudatetaan va-

linnanvapauslaissa säädettyä. HB -pilotissa asiakkaan henkilökohtainen budjetti määrittyy 

asiakassuunnitelman pohjalta, joka tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas valitsee palve-

lun tuottajat itse markkinoilla olevista, edellytykset täyttävistä, tuottajista. Piloteissa noudate-

taan voimassa olevaa asiakasmaksulakia ja -asetusta. Asiakasmaksulakia sovelletaan myös 

pilotissa mukana olevien yksityisten palvelun tuottajien palveluihin.  

Pilotin seuranta ja arviointi:  

Valtionavustuksen saajalta edellytetään tiivistä arviointia ja siinä tarvittavien tietojen kerää-

mistä sekä analysointia. Arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämisen tehtäviin niiden palvelujen osalta, jotka edellyttävät soten yhteistyötä 

kuntien kanssa (ns. yhdyspintapalvelut) sekä pilotin mahdollisiin sukupuolivaikutuksiin. Maa-

kunnat osallistuvat pilottien seurantaan jo ennen hallinnon siirtymistä niiden vastuulle. Lisäksi 

THL toteuttaa valtakunnallista seurantaa. 

Pilottien aikainen kansallinen tuki:  

Pilottien aikainen hallinnollinen tuki on STM:n vastuulla. 


