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Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus laajenee nykyisestä. 
Tavoitteena on, että valinnanvapaus nopeuttaa ihmisten pääsyä 
sote-palveluihin ja lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omiin 
palveluihin.  

 

• Jatkossa voit valita vapaammin, kenen tuottamia                    
sosiaali- ja terveyspalveluja käytät. 

• Voit valita itse haluamasi sote-keskuksen ja   
hammashoitolan. Ne voivat olla julkisesti omistettuja tai 
yksityisiä. Ne tarjoavat julkisesti rahoitettua palvelua. 

• Asiakasmaksut ovat samat samasta palvelusta                              
eri palveluntuottajilla. 

• Jos on hätätilanne, soitat 112 tai menet                             
lähimpään päivystykseen, kuten ennenkin. 

 

Valinnanvapauden laajentaminen on osa sote-uudistusta. 

 

 

 

 

 

 

Valinnanvapaus lyhyesti 
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Sote-keskus ja hammashoitola 
 

• Voit valita sosiaali- ja terveyskeskuksen ja 
hammashoitolan. Sitoudut valintaan vuodeksi. 

• Sote-keskuksesta saat hoitajan ja lääkärin 
palveluita sekä sosiaalihuollon ammattihenkilön 
ohjausta ja neuvontaa ja lyhytaikaista 
sosiaalipalvelua. Maakunta voi päättää siirtää 
sote-keskuksiin myös neuvolapalvelut.  

• Voit saada sote-keskuksesta tai 
hammashoitolasta asiakassetelin yksittäisten 
palvelujen hankkimiseen muilta yksityisiltä 
tuottajilta (esim. fysioterapia, oikomishoito). 
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• Maakunnan liikelaitos tarjoaa sinulle ne palvelut,  
joita ei saa sote-keskuksesta tai hammashoitolasta 
(päivystys ja suurin osa erikoissairaanhoidosta ja 
sosiaalipalveluista). 

• Voit valita toimipisteen koko maasta. Maakunnan 
liikelaitoksen toimipisteitä ovat esimerkiksi sairaalat 
ja sosiaaliasemat. 

• Tarvittaessa maakunnan liikelaitos  arvioi 
palvelutarpeesi ja tekee kanssasi 
asiakassuunnitelman. 

• Sinulla on oikeus saada asiakasseteli tai 
henkilökohtainen budjetti, joilla hankit tarvitsemasi 
palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta. 

 

 

 

 

 

 

Maakunnan liikelaitoksen 
palvelut 
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Mikä on asiakasseteli? 

Sote-keskus, hammashoitola tai maakunnan liikelaitos voi myöntää sinulle asiakassetelin. 
Asiakassetelillä voit saada tietyn palvelun tai tiettyyn rahamäärään asti palveluita 
yksityiseltä palveluntuottajalta. 
 

• Voit halutessasi saada asiakassetelin yksittäisen palvelun 
hankkimiseen toiselta palveluntuottajalta, vaikka  sote-keskus tai 
hammashoitola tuottaisi itse samoja palveluja. 

• Voit halutessasi saada myös maakunnan liikelaitoksen myöntämän 
asiakassetelin. Voit käyttää sen yksittäiseen palveluun tai 
asiakassuunnitelmasi toteuttamiseen palveluissa, joissa maakunta 
on päättänyt ottaa asiakassetelin käyttöön.  

• Voit valita rekisteröidyn palveluntuottajan kaikkialta Suomessa. 
Asiakasmaksu on sama samasta palvelusta. 

• Sote-keskus, hammashoitola tai maakunnan liikelaitos vastaa 
palvelujesi kokonaisuudesta, laadusta ja kustannuksista myös 
silloin kun käytät asiakasseteliä. 
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Yksilölliset palvelut henkilökohtaisella budjetilla 

• 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. 

• Asiakassuunnitelman mukaisissa palveluissa voit itse päättää, 
mistä hankit palvelut ja minkälainen apu tai tuki auttaa juuri 
sinua parhaiten.  

• Henkilökohtaisella budjetilla voit valita palveluja kolmannen 
sektorin ja yritysten tuottamista palveluista.  

• Maakunta maksaa suoraan palveluntuottajalle 
henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset. Pankkitilillesi 
ei siis siirry rahaa. 
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• Voit toivoa palveluihisi haluamaasi 
ammattihenkilöä tai moniammatillista 
ammattihenkilöiden ryhmää 
kiireettömissä palveluissa. 

• Toive toteutetaan kun se on toiminnan 
sallimissa rajoissa mahdollista. 

• Palveluissa pyritään jatkuvuuteen niin, 
että sinun 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.  

 

 

Asiakas voi toivoa tiettyä 
ammattihenkilöä 
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Millaisia valintoja 
asiakas voi tehdä? 
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Palvelujen valintaan saa apua  

• Verkkopalvelut, asiakasneuvojat 
ja palveluohjaajat opastavat ja 
tukevat sinua sopivien palvelujen 
valinnassa. 

 

• Jos et halua itse valita palvelua 
(sote-keskusta tai 
hammashoitolaa), maakunta 
ohjaa sinut helpoimmin 
saavutettaan palveluun. 

9.5.2017 Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi 



- 9.5.2017 Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi 



- 

Vaikka valinnanvapaus ja sote-uudistus 
muuttavat Suomessa hallintoa ja lakia, 
sinun näkökulmastasi monet asiat ja 
palvelut säilyvät ennallaan. 
 
• Jos et tiedä mihin ottaa yhteyttä,              

aina voit soittaa sosiaali- ja 
terveyskeskukseen. 

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus 
turvataan jatkossakin: maakunta vastaa 
sote-palveluista siellä, missä ei synny 
muuta palvelutarjontaa. 

• Kiireellistä hoitoa saa päivystyksistä 
kuten nykyisinkin.  

• Työterveyshuoltoa ja yksityisiä sosiaali- 
ja terveyspalveluja on myös jatkossa. 

 

 

Valinnanvapaus ei 
muuta kaikkea 
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• Maakunta vastaa siitä, että sinulla on 
saatavissa riittävä tieto valintojen 
tekemiseen. 

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

• Sote-keskus, hammashoitola, 
asiakassetelipalvelun tuottaja ja 
henkilökohtaisella budjetilla annettavien 
palvelujen tuottaja kertoo 
verkkopalvelussa palvelun tiedot, 
asiakasmäärät ja odotusajat. 

• Palvelujen tuottajien on kerrottava mm. 
tulot, verot, voitot, tappiot, johdon palkat 
ja yhteiskuntavastuun toteutus.  

• Palveluntuottajia koskee julkisuuslaki.   

 

 

Asiakas saa tietoa 
palveluista 
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Valinnanvapaus laajenee vaiheittain 

• Joissakin maakunnissa valinnanvapausmallin mukaisten sote-
keskusten toiminta ja henkilökohtaisen budjetin käyttö voidaan 
aloittaa pilottihankkeilla jo tänä vuonna.  

 
• Valinnanvapauslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa. 

Siitä alkaen asiakas voisi valita haluamansa hammashoitolan ja 
asiakassetelit sekä henkilökohtainen budjetti olisivat käytössä. 
 

• Ne maakunnat, jotka eivät ole mukana pilottihankkeissa, 
aloittaisivat sote-keskusten perustoiminnan viimeistään 1.7.2019. 

 
• Erityisellä poikkeusluvalla maakunta voi aloittaa sote-keskusten 

toiminnan vasta myöhemmin, viimeistään vuoden 2021 alussa.  
 
• Kaikissa maakunnissa käytössä uusimuotoiset sote-keskukset 

täydellä palveluvalikoimalla viimeistään 1.1.2023 

2017 

2023 

2019 

9.5.2017 Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi 



- 9.5.2017 Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi 



- 

Valinnanvapauden 
asiakasesimerkit 
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Esimerkki: Kiireellisen hoidon tarve 

 
Voit tehdä sote-keskuksen nettisivulla hoidontarpeen arvioinnin.  
 
Saat digitaalisen palvelun kautta kotihoito-ohjeet.  
 
Voit hakeutua myös sote-keskukseen, koska olet valinnut lapsesi 
puolesta tuottajan, jolla on myös iltavastaanottoja. 
 
Jos hoidon tarve on, kiireellinen voit hakeutua myös suoraan 
päivystykseen.  

Lapsellani on kuumetta ja kova korvakipu illalla. 
Miten toimin? 
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Voit keskustella chatin kautta sote-keskuksen palveluneuvojan 
kanssa, joka ohjaa sinut varaamaan ajan lääkärille                             
sekä tutustumaan omahoito-ohjeisiin. 
  
Sote-keskuksen lääkäri myöntää asiakassetelin fysioterapiaan.  
 
Valitset netistä haluamasi fysioterapeutin, joka on rekisteröity 
palveluntuottaja. Käyt fysioterapiassa ja saat kotihoito-ohjeet. 

Esimerkki: Sote-keskus ja asiakasseteli 

Olen IT-asiantuntija. Minulla särkee selkää jatkuvasti,  
mitä teen? 
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Esimerkki: Asiakasseteli ja sairaalan valinta 

Saat ajan sote-keskuksen lääkärille, koska kotihoito-ohjeet eivät ole auttaneet vaivaan.  

Tutkimusten ja hoitosuositusten perusteella sinulla arvioidaan olevan tarve leikkaushoidolle. 

Lääkärisi tekee lähetteen. 

 

Valitset erikoissairaanhoidon hoitopaikan. Lähettävä lääkäri kertoo sinulle vaihtoehdot 

hoitopaikan valinnassa. Voit valita hoitopaikan niistä sairaaloista, joissa lonkkaleikkauksia 

tehdään. 

 

Leikkauksen jälkeen saat sairaalasta kuntoutumista varten ohjeet. Toimintakykysi 

perusteella arvioidaan, tarvitsetko omatoimisen harjoittelun lisäksi lisäohjausta ja mistä sitä 

hankitaan. Tilanteesi mukaan yksi vaihtoehto voi olla sote-keskuksen antama asiakasseteli 

fysioterapiaan.  

Olen 67-vuotias eläkeläinen. Minulla on toisessa lonkassa 
nivelrikko ja kipu on kova öisin. Miten minun pitäisi toimia? 
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Esimerkki: Henkilökohtaisen budjetin käyttö 

Ota ensin yhteyttä sote-keskukseesi. Sote-keskus lähettää                         
sinut maakunnan liikelaitokseen. Palvelutarpeesi arvioidaan ja                             
sinun kanssasi laaditaan asiakassuunnitelma.  
 
Asiakassuunnitelman perusteella sinulle myönnetään                   
henkilökohtainen budjetti. Voit valita sinulle parhaiten                             
sopivia palveluita ja niiden tuottajia, esimerkiksi kotipalveluja. 
Vanhuspalvelujen asiantuntija auttaa sinua henkilökohtaisen  
budjetin suunnittelussa ja käytössä. 

Olen 72-vuotias mies ja asun maaseudulla. Minun on reuman takia 
vaikea liikkua. Saan vaimoltani apua, mutta hän vaikuttaa uupuneelta. 
Mitä minun kannattaisi tehdä? 

9.5.2017 Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi 



- 

Esimerkki: Hammashoitolan valinta 1.1.2019 jälkeen 

Maakunta on tiedottanut sinulle marraskuussa 2018 mahdollisuudesta valita 
hammashoitola. Jos olet tehnyt valintasi silloin, voit ottaa suoraan yhteyttä 
valitsemaasi hammashoitolaan, jonka asiakkaaksi olet kirjautunut netissä. 
 
Jos et ole valinnut hammashoitolaasi aiemmin, voit katsoa nyt eri vaihtoehdot 
valtakunnallisesta nettipalvelusta. Osa hammashoitoloista on maakunnan 
omistamia ja osa yksityisiä. Voit listautua haluamasi hammashoitolan asiakkaaksi 
netissä. Sitoudut asiakkaaksi vähintään vuoden ajaksi. 
  
Ota yhteyttä valitsemasi hammashoitolan ajanvaraukseen ja sovit hoitoajan. 

Olen 40-vuotias ja hampaani on lohjennut. Kävin viimeksi kunnan 
hammashoitolassa kaksi vuotta sitten. Miten toimin nyt? 
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Esimerkki: Asiakasseteli hammashoidossa 

Kuulut kouluhammashoidon piiriin ja oma kotimaakuntasi huolehtii 
palveluistasi. Äitisi saa maakunnan nettisivuilta tiedot 
hammashoidon järjestämisestä ja maakunnan liikelaitoksen 
toimipisteestä, jonne hakeudutaan hoidon tarpeen arviointiin. 
Maakunnan liikelaitos voi tuottaa hammashoitoa itse tai hankkia 
palveluja toisen maakunnan liikelaitokselta tai yksityisiltä 
palveluntuottajilta.  
  
Maakunnan liikelaitoksen palvelutarpeen arvioinnin perusteella 
sinulle laaditaan asiakassuunnitelma oikomishoitoa varten. 
Maakunnalla on asiakasseteli käytössä tarvitsemissasi palveluissa. 
Äitisi voi valita sinulle asiakassetelin, jolloin voitte katsoa, mikä 
paikka on teitä lähellä ja mihin pääsee nopeimmin oikomishoitoon. 

   Olen 10-vuotias koululainen ja hampaani ovat hankalasti vinossa. Äitini on huolissaan, 
   ovatko hampaani kunnossa. Mitä äidin pitäisi tehdä? 
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