
 
 

Korkea  
hoidon tai  
palvelun  

tarve 

    Jatkuva  
  hoidon  tai  
palvelun tarve 

Satunnainen hoidon  
tai palvelun tarve 

Koko väestö: terveyden 
 ja hyvinvoinnin tukeminen 

Palvelutarve 

Korkea 

Matala 

Osuus väestöstä 

• Suuret yksikkökustannukset, pieni määrä asiakkaita 
• Suuri integraatiotarve, yksilöllinen vertikaalinen ja horisontaalinen integraatio, eheät hoito- ja 

palveluketjut, moniammatillinen yhteistyö, jatkuvuus 
• Palvelulaitos vastaa tarpeen arvioinnista, laaja-alaisesta asiakassuunnitelmasta sekä sen 

toteutumisesta käytännössä 
• Tarvittaessa hyödynnetään asiakasseteliä ja/tai henkilökohtaista budjettia  
• Kokonaisuus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä suoran valinnan palvelutuottajan kanssa 

• Palvelut suoran valinnan tuottajalta  (esim. tasapainossa oleva pitkäaikaissairaus) tai 
palvelulaitokselta (vaativat, integraatiota edellyttävät asiakkaat ) asiakassuunnitelman mukaisesti 

• Omahoitoa tukevat sähköiset palvelut 
• Palvelulaitos myöntää tarvittaessa asiakassetelin ja/tai henkilökohtaisen budjetin ja/tai täydentää 

suoran valinnan palveluja omalla palveluntuotannollaan    
• Maakunta voi päättää suoran valinnan tuottajalle kansallista suoran valinnan palveluvalikkoa 

laajemman oikeuden tuottaa palveluja 

• Palvelut suoran valinnan tuottajalta 
• Sähköiset palvelut, asiakkaan tekemät omahoidon arviot, puhelinneuvonta 
• Nopea tarpeen arviointi ja palveluihin pääsy 
• Yhteistyö tarvittaessa maakunnan palvelulaitoksen kanssa, mutta ei laajempaa integraatiotarvetta 

• Laaja-alainen yhteistyö kunnan, maakunnan, järjestöjen ja muiden sidosryhmien  kanssa 
• Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen, ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen 
• Tietoisuuden kasvattaminen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista  valinnoista  
• Sähköiset omahoidon palvelut, puhelinpalvelut sekä palvelupisteistä saatava tieto, neuvonta, ohjaus  

Valinnanvapaus asiakkaan eri tilanteissa 
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Suoran valinnan 
palvelujen tuottaja  

Asiakkaan suoraan 
valitsema, maakunnan 

hyväksymä palvelun 
tuottaja. Erillinen valinta 
suun terveydenhuoltoon. 

Maakunta tekee 
sopimuksen tuottajan 

kanssa. 
 
 

Maakunnan 
palvelulaitoksen toimipiste 

Palvelulaitoksen itse 
tuottamat tai hankkimat 

palvelut, valinnanvapauden 
ulkopuolella.  

 
Hoito- ja 

palvelutarpeen 
arviointi 

Asiakassetelipalvelujen 
tuottaja sekä henki-
lökohtaisen budjetin 

palvelut ja niiden 
tuottajat 

Hoito- ja palvelutarpeen 
arvioinnin jälkeen valitta-

vat palvelun tuottajat. 
Maakunta tekee sopimuk-

sen tuottajan kanssa. 
 

VALINNANVAPAUSMALLI PÄHKINÄNKUORESSA 
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Palvelut 
asiakaslähtöisiksi 
 -kärkihankkeen 

palvelusetelikokeilut  
(2017-2018) 

Palvelut 
asiakas-

lähtöisiksi –
kärkihankkeen 
palveluseteli-

kokeilujen 
käynnis-
täminen 

Asiakas voi 2019 alkaen maakuntakohtaisen 
aikataulun mukaisesti:  

i. Valita suoran valinnan palvelun tuottaja n 
ii. Saada asiakassetelin kotiin annettaviin palveluihin 

palvelutarpeen perusteella 
iii. Saada asiakassetelin muuhun maakunnan 

päättämään palveluun palvelutarpeen perusteella. 
iv. Saada henkilökohtaisen budjetin määrätyissä 

tilanteissa. 

Sote-
palvelun-
tuottajien 

rekiste-
röinti 

(2018)  

Maakunnan on 1.1.2019 alkaen ja 31.12.2020 
mennessä: 

i. Vahvistettava maakuntakohtaiset 
palvelutuotannon kriteerit 

ii. Määriteltävä palvelukokonaisuudet ja palveluketjut 
iii. Hyväksyttävä suoran valinnan palvelujen tuottajat 

(ml. suun terveydenhuollon palvelut) 
iv. Valittava asiakassetelillä järjestettävien palvelujen 

tuottajat (kotiin annettavat palvelut) 
v. Tehtävä sopimukset tuottajien kanssa 
vi. Viestittävä muutoksesta ja palveluntuottajista 

asiakkaille. 
vii. Otettava käyttöön henkilökohtainen budjetti 

erikseen laissa säädetyille asiakasryhmille. 
 
 

SoteHE 
eduskunnalle 
(2016/2017) 

Maakunnan on 31.12.2022 mennessä: 
i. Laajennettava asiakassetelin käyttöä laissa 

säädettyihin palveluihin 
ii. Laajemman sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

hyvinvoinnin palveluja tarjoavan sotekeskuksen 
mahdollistamistaminen 

VALINNANVAPAUSUUDISTUKSEN TOIMEENPANON VAIHEISTUS 

Maakunnan yhtiöiden perustaminen 2019-2020 

Lain 1. vaihe voimaan 1.1.2019 
Suora valinta sote-omatiiimeihin ja asiakasseteli 

ja henkilökohtainen budjetointi käytössä 

VV-laki 
eduskunnalle 

(2/2017) 

Sote-uudistuksen ja VV 1. vaiheen  
toimeenpanon seuranta ja arviointi,  

Asiakas voi 1.1.2021 alkaen 
maakuntakohtaisen aikataulun mukaisesti: 

i. Valita suoraan palvelutuottajia, jotka tarjoavat 
kohdennettuja palveluja eri asiakasryhmien 
elämäntilanteisiin 

ii. Saada tarvittavia erikoistason palveluja ja 
sosiaalihuollon palveluja osana suoran valinnan 
palveluja 

iii. Saada palvelutarpeen perusteella asiakassetelin 
laissa määriteltyihin palveluihin 

iv. Saada asiakassetelin muuhun maakunnan 
päättämään palveluun palvelutarpeen 
perusteella 

v. Saada henkilökohtaisen budjetin määrätyissä 
tilanteissa. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Maakunnan velvollisuus vuokrata sote-kiinteistöjä kunnilta 2019-2021 

Lain 2. vaihe voimaan 1.1.2021 
Laajan palveluvalikoiman sote-keskukset 

aloittavat 
Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin 

laajennus 

VV 2. vaiheen toimeenpanon  
seuranta ja arviointi  

Jatkuva 
seuranta, 

arviointi ja 
kehittäminen  

Valinnanvapaus 
täysimääräisenä 

käytössä 
 1.1.2023 

Lainsäädännön 
voimaantulooon 

valmistautuminen 

Maakunnan 
väliaikaishallinto 

VV-laki/2 
eduskunnalle 

(2/2018) 

 
 

Laajennetaan valinnanvapaus koskemaan tiettyjä erikoistason palveluja ja sosiaalihuollon palveluja 
osana suoran valinnan palveluja 
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