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Mikä on asiakasseteli? 

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

• Asiakas voi halutessaan saada asiakassetelin yksittäisen palvelun 
hankkimiseen toiselta tuottajalta, vaikka  sote-keskus tai 
hammashoitola tuottaisi itse samoja palveluja. 

• Myös maakunnan liikelaitoksen toimipiste voi myöntää asiakkaalle 
asiakassetelin yksittäisen palvelun tai asiakassuunnitelman 
toteuttamiseksi palveluissa, joissa maakunta on päättänyt ottaa 
asiakassetelin käyttöön.  

• Asiakas voi valita rekisteröidyn palveluntuottajan, jonka jokin maakunta 
on hyväksynyt, kaikkialta Suomessa. Asiakasmaksu on sama samasta 
palvelusta. 

• Sote-keskus, hammashoitola tai maakunnan liikelaitos vastaa 
asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta, laadusta ja kustannuksista 
myös silloin kun käytössä on asiakasseteli. 

• Maakunta päättää, missä palveluissa asiakasseteli otetaan käyttöön. 
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Yksilölliset palvelut henkilökohtaisella budjetilla 

• Asiakassuunnitelman mukaisissa palveluissa asiakas voi itse 
päättää, mistä hankkii palvelut ja minkälainen apu tai tuki 
auttaa juuri häntä parhaiten.  

• 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. 

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

• Maakunta maksaa suoraan palveluntuottajalle 
henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan 
tilille ei siis siirry rahaa. 
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Millaisia valintoja 
asiakas voi tehdä? 
1.1.2019 
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• Maakunta vastaa siitä, että asukkailla 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. 

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

• Palvelujen tuottajia koskee julkisuuslaki.   

 

 

Asiakas saa tietoa 
palveluista 
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Valinnanvapaus maakunnan näkökulmasta 

• Maakunta vastaa julkisesti rahoitetuista sosiaali- ja 

terveyspalveluista alueellaan.  

• Maakunta vastaa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa 

palvelut, ja että tuottajien palvelut ovat yhteen toimiva 

kokonaisuus. 

• Maakunta vastaa siitä, että valinnanvapaus toteutuu. 

• Maakunta päättää asiakassetelillä tarjottavista erityistason ja 

vaativista palveluista. Maakunta voi päättää ottaa 

henkilökohtaisen budjetin käyttöön laissa säädettyä laajemmin. 

• Maakunta päättää palveluntuottajien korvausten yksityiskohdista. 

• Maakunta ei kilpailuta valinnanvapauden piirissä olevia palveluja, 

vaan tuottajaksi pääsevät kaikki toimijat, jotka täyttävät 

vaatimukset. 
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Maakunta tuottajana 

• Maakunnan on erotettava itse tuottamansa palvelut maakunnan 

liikelaitokseen ja yhtiöihin: 

• Maakunnan liikelaitos voi tuottaa palveluja itse sekä 

kilpailuttaa ja ostaa palveluja asiakkailleen. 

• Maakunnan liikelaitos tarjoaa maakunnan päättämät 

palvelut antamalla asiakassetelin tai henkilökohtaisen 

budjetin, jolloin asiakas voi valita itse 

palveluntuottajan. 

• Maakunnan on yhtiöitettävä markkinoilla olevat palvelut 

(sote-keskukset ja hammashoitolat sekä 

asiakassetelipalvelut). 
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• Maakunnan liikelaitos tarjoaa ne palvelut, joita 
ei saa sote-keskuksesta tai hammashoitolasta 
(päivystys ja suurin osa erikoissairaanhoidosta 
ja sosiaalipalveluista). 

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

• Tarvittaessa maakunnan liikelaitos  arvioi 
asiakkaan palvelutarpeen ja tekee asiakkaan 
kanssa asiakassuunnitelman. 

• Asiakas voi saada asiakassetelin tai 
henkilökohtaisen budjetin, jolla hankkii 
tarvitsemiaan palveluja. 

 

 

 

 

 

 

Maakunnan liikelaitoksen 
palvelut 
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Sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön tuottaja 

Tuottajien on: 

• rekisteröidyttävä  

• täytettävä palveluntuottajalain vaatimukset, 
maakunnan ehdot ja tehtävä sopimukset 
maakuntien kanssa 

• ilmoitettava vaadittavat tiedot julkisessa verkossa 
ja otettava vastaan asiakkaat, jos listalla on tilaa 

• vastattava asiakkaan palvelukokonaisuudesta  

• ohjattava asiakas tarvittaessa palvelutarpeen 
arviointiin maakunnan liikelaitokseen 

 

Palvelujen tuottajat  saavat korvauksen maakunnalta. 
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Asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla 
palveluja tarjoava tuottaja 

• Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin palvelujen 
tuottajina voivat olla kaikki toimijat, jotka ovat 
valvontaviranomaisen palveluntuottajarekisterissä. 
Asiakassetelipalvelun tuottajan on oltava lisäksi jonkin 
maakunnan hyväksymä. 

 

• Tuottajien on ilmoitettava vaadittavat tiedot 
valtakunnallisessa verkkopalvelussa. 

 

• Asiakassetelituottajat saavat maakunnalta saman 
korvauksen samasta palvelusta. Korvaukset voivat 
kuitenkin vaihdella eri maakunnissa. 
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Pienet, keskisuuret ja mikroyritykset tuottajina 

• PK- ja mikroyrityksillä on hyvät edellytykset toimia asiakassetelipalvelujen ja 

henkilökohtaisen budjetin palvelujen tuottajina. 

• Lisäksi sote-keskus voi täydentää omaa palvelutuotantoa ostamalla palveluja              

PK- ja mikroyrityksiltä kilpailuttamalla tai suorahankintoina. 

• Myös maakunnan liikelaitos voi hankkia palvelutuotantoa PK- ja                          

mikroyrityksiltä kilpailuttamalla ja suorahankintoina. 

• PK- ja mikroyrityksillä on jatkossakin mahdollisuus tuottaa tukipalveluja  

maakunnassa toimiville palveluntuottajille (esim. siivous, ruokahuolto). 

• Pienet ja mikroyritykset voivat toimia sote-keskuksena yhteistyösopimusten tai 

yhteisen yrityksen kautta (esim. osuusukunta), keskisuuret itsenäisesti. 
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Kustannukset valinnanvapausmallissa   
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1. Muutokset toimeenpanoaikatauluun 

• Valinnanvapauslaki astuu voimaan, suunhoidon 

yksikkö valittavissa ja asiakasseteli ja 

henkilökohtainen budjetti käytössä 1.1.2019. 

Maakunnilla on erilaiset valmiudet toimeenpanna 

valinnanvapaus. Osa maakunnista aloittaa puoli 

vuotta etuajassa, osa aloittaa puoli vuotta jäljessä. 

Hitaimmat voivat saada välttämättömistä syistä 

lisäajan. 

 

2.  Korvausjärjestelmä estää kermankuorinnan 

• Tuottajien korvaukset ja kannusteet estävät 
kermankuorintaa asikasavalinnassa. 

• Lisäksi  kermankuorinnan kieltäminen lailla: Tuottajat 
eivät voi valikoida asiakkaitaan eikä tuottaja näe 
etukäteen tietojärjestelmästä kuka ilmoittautuu 
asiakaslistalle. 

 

 

3.  Hyvinvointi ja terveys perustana rahoituskriteereissä 

• Rahoituksen kriteerejä muutetaan ihmisen 
hyvinvointi- ja terveysriskiin perustuvaan malliin.  

• Malliin myös tehokkaat kannustimet vaikuttavaan 
hoitoon ja palveluun sekä palveluintegraatioon. 
 

4.  Avoimuus yhtiöiden verotuksessa 

• Yhteiskuntavastuuta ja verotustietojen avoimuutta 
koskeva terävöitetty säännös: tiedetään verotettava 
tulo, maksettu vero ja minne maksettu. 
 

5.  Työkaluja yhdenvertaisuudesta huolehtimiseen 

• Maakunnille on luotu yhdenvertaisuutta ja palvelujen 
saatavuutta varmistavia työkaluja. Rahoitus tukee 
yhdenvertaisuutta. 

• Täsmällisemmät säännökset ja vähemmän 
maakuntakohtaista vaihtelua palvelujen sisällössä. 

• Kattavasti hyvän hallinnon varmistavat menettelyt. 

Valinnanvapauslain lausunto-
palautteen viisi keskeisintä tulosta 
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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 
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