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Nykyisin kunnat 
järjestävät julkiset 

sosiaali- ja 
terveyspalvelut. 
1.1.2020 vastuu 

palvelujen 
järjestämisestä 

siirtyy 18 uudelle 
maakunnalle.  
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Asiakas voi valita 
nykyistä laajemmin, 

mistä hankkii sosiaali- 
ja terveyspalvelut. 
Asiakas voi valita 

julkisen tai yksityisen 
tuottajan 

valinnanvapauden 
piiriin kuuluvissa 

palveluissa.  
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• Sosiaali- ja terveyskeskukset aloittavat 
toimintansa 1.1.2021. 

• Asukas voi valita haluamansa julkisen tai 
yksityisen sote-keskuksen. Valinnan voi 
tehdä 1.10.2020 alkaen.  Valintaan 
sitoudutaan puoleksi vuodeksi. 

• Jos asukas ei valitse itse sote-keskusta, 
hänet listataan liikelaitoksen sote-
keskuksen asiakkaaksi. Asiakas voi 
kuitenkin halutessaan vaihtaa sote-
keskusta.  

• Jos asukas ei ole valinnut sote-keskusta 
vuoden 2023 alkuun mennessä, hänestä 
tulee parhaiten saavutettavissa olevan 
sote-keskuksen asiakas. 
 

Sote-keskuksen valinta 
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• Neuvontaa ja ohjausta terveysasioissa ja 
sosiaalihuollossa 

• Yleislääkäri ja muut terveydenhuollot 
ammattilaiset hoitavat laajalti 
terveysasioita 

• Lähete laboratorioon ja 
kuvantamistutkimuksiin 

• Lähete erikoissairaanhoitoon 
• Tiettyjen erikoisalojen vastaanottoja ja 

konsultaatioita. 
 
 

 
 

 

Sote-keskuksen 
palvelut 
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Sosiaalihuollolla  
on tärkeä rooli 
tunnistaa paljon 
palveluja tarvitsevat 
asiakkaat, 
koordinoida 
palveluja ja seurata 
vaikuttavuutta. 
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Sosiaalihuolto 
yhdistää eri toimijoita 

• Lasten, nuorten ja iäkkäiden 
hyvinvoinnin turvaamisessa kuntien ja 
sosiaalihuollon yhteistyöllä on 
keskeinen merkitys.  

• Sosiaalipalvelut ovat tiiviissä 
yhteydessä varhaiskasvatukseen ja 
kouluun. 

• Sosiaalihuolto ohjaa asiakkaita 
tarvittaessa järjestöjen vertaistuen 
piiriin ja kunnan vapaa-ajan palveluihin. 

• Sosiaalihuollon ja kasvupalvelujen 
yhteistyöllä tuetaan työikäisiä työkyvyn 
ylläpidossa ja parantamisessa. 
 

 



 
• Maakunta jalkauttaa sosiaalihuollon 

osaamista sote-keskuksiin tarpeen 
mukaan. 

• Sote-keskuksen kanssa voidaan 
tehdä asiakkaalle palvelutarpeen 
arviointi ja asiakassuunnitelma. 

• Palvelutarpeen arvioinnissa ja 
päätöksenteossa voidaan hyödyntää 
myös digitaalisia palveluja. 
 
 

Liikelaitoksen 
sosiaalipalvelut  
sote-keskuksessa 
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• Maakunnan liikelaitos tuottaa omien sote-
keskusten ja hammashoidon palvelujen 
lisäksi mm. sosiaalipalvelut, 
erikoissairaanhoito, neuvolat, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto. 

• Asiakas voi valita koko maasta liikelaitoksen 
ja sen palveluyksikön, kuten sairaalan ja 
sosiaaliaseman. 

• Maakunnan liikelaitos  arvioi osaltaan 
asiakkaan palvelutarpeen ja tekee 
tarvittaessa asiakassuunnitelman. 

• Liikelaitos voi antaa asiakassetelin tai 
henkilökohtaisen budjetin, jolla asiakas 
hankkii tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä 
palveluntuottajilta. 
 

Maakunnan 
liikelaitoksen palvelut 
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• Hammashoitolat aloittavat toimintansa 
1.1.2022. 

• Asiakas voi valita haluamansa julkisen tai 
yksityisen suunhoidon yksikön. Valinnan voi 
tehdä 1.10.2021 alkaen.  Valintaan 
sitoudutaan puoleksi vuodeksi. 

• Jos asiakas ei ole tehnyt valintaa, hänen 
tietonsa kerätään maakunnan liikelaitoksen 
tietoihin, mutta häntä ei listata minkään 
hammashoitolan asiakkaaksi.  

• Jos asiakas ei ole valinnut hammashoitolaa 
ennen 1.1.2024, hän saa vuoden 2024 alusta 
suunhoidon palvelut parhaiten saavutettavissa 
olevasta hammashoitolasta. 

Hammashoitolan 
valinta 
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• Terveysneuvonta, suusairauksien ennaltaehkäisy, 
neuvonta ja terveystarkastukset. 

• Suun ja hampaiden tutkimus, hoidon tarpeen 
arviointi, hoidon suunnittelu, oireen mukainen 
hoito sekä hammasproteettiset korjaukset. Suun  
ja hampaiston korjaavat, kirurgiset 
hoitotoimenpiteet, iensairauksien ja 
hammasinfektioiden hoidot.  

• Kuvantamispalvelut, hammaslääkärin todistukset  
ja lausunnot. 

• Palvelut ja maksut ovat kaikissa 
hammashoitoloissa samat.  

• Suunhoidon yksikkö vastaa aina asiakkaan 
palvelujen kokonaisuudesta, vaikka se käyttäisi 
osassa palvelujaan alihankkijoita. 
 

Hammashoidon 
palvelut 
 



- 

• Oikeus valita maakunnan 
liikelaitos ja sen palveluyksikkö ei 
koske: 

- kouluterveydenhuoltoa ja 
opiskeluterveydenhuoltoa 

- lastensuojelua. 

Valinnanvapaus 
ei koske 
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Asiakas voi saada 
maakunnan 

liikelaitokselta 
asiakassetelin tai 
henkilökohtaisen 
budjetin palvelun 

hankkimiseen 
yksityiseltä 
tuottajalta.  
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Asiakasseteli 
monipuolistaa 
asiakkaan 
mahdollisuutta valita 
itselleen sopivin 
palveluntarjoaja ja  
nopeuttaa palveluun 
pääsyä.  



Asiakasseteli 
• Asiakassetelillä saa laissa määrättyjä ja maakunnan 

päättämiä palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta. 
• Maakunnan liikelaitos arvioi ensin palvelutarpeen.  
• Asiakas voi valita maakunnan hyväksymän palveluntuottajan 

mistä tahansa maakunnasta. 
• Asiakasmaksu on sama samasta palvelusta ja sen perii 

maakunta, ei palveluntuottaja. 
• Maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan palvelujen 

kokonaisuudesta, laadusta ja kustannuksista. 
• Asiakasseteli otetaan käyttöön laissa määritellyissä 

palveluissa ja muissa maakunnan päättämissä  palveluissa 
(esim. kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, sosiaalinen 
kuntoutus). 

• Jos asiakas ei halua asiakasseteliä, hän saa palvelut 
liikelaitoksesta tai muulla tavoin ostopalveluna. 
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Asiakassetelipalvelut 

• Maakunnan liikelaitoksen on tarjottava asiakkaalle asiakasseteli näissä 
palveluissa: sosiaalinen kuntoutus, kotihoito, kotipalvelu, asumispalvelut, 
vammaisten työtoiminta, kotisairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus ja 
hammasproteettiset hoidot 

• Maakunta saa ottaa asiakassetelin käyttöön myös näissä palveluissa:  
• perhetyö, tukihenkilöiden tai tukiperheiden järjestäminen, muut sosiaalihuollon 

ennaltaehkäisevät palvelut  
• omaishoitajan vapaan toteuttaminen  
• vammaisten henkilökohtainen apu, päivätoiminta ja sopeutumisvalmennus 
• neuvolapalvelut  
• polikliiniset kirurgiset toimenpiteet, kiireetön leikkaustoiminta, lääketieteelliset 

tutkimukset  
• terveydenhuollon ammattihenkilön kiireettömät vastaanottokäynnit  
• hampaiden oikomishoito 
• muut näihin verrattavat sosiaali- ja terveyspalvelut.  
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Yksilölliset palvelut henkilökohtaisella 
budjetilla 

• Budjettia saa käyttää asiakassuunnitelman mukaisissa 
palveluissa  ja suunnitelmassa määriteltyjen sisältöjen 
puitteissa. 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 ja hankkimaan omat palvelunsa. 

• Maakunta maksaa suoraan palveluntuottajalle 
henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset.  
Asiakkaan tilille ei siis siirry rahaa. 
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Henkilökohtaisella budjetilla voi valita palveluntuottajaksi järjestön tai 
yrityksen ja vaikuttaa palvelun sisältöön. 



Asiakasmaksut uudistetaan 

• Asiakasmaksujen suuruus määritellään laissa.  Lakiuudistus on 
valmisteilla. 

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuperusteita 
yhdenmukaistetaan.  

• Jatkossakin säädetään maksujen enimmäismäärästä. Kenenkään 
maksutaakka ei muodostu kohtuuttomaksi. 

• Lain puitteissa maakunnat voivat päättää maksujen suuruudesta 
ja maksut voivat vaihdella maakunnittain. 

 

8.3.2018 21 



Asiakkaiden näkökulmasta monet asiat 
ja palvelut säilyvät ennallaan. 
 
• Jos ei tiedä mihin ottaa yhteyttä,              

aina voi soittaa sosiaali- ja 
terveyskeskukseen. 

• Kiireellistä hoitoa saa 
päivystyksistä kuten nykyisinkin.  

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

• Maakunta turvaa sote-palvelut 
syrjäseuduillakin. 

 
 

Valinnanvapaus ei 
muuta kaikkea 
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Pienet tuottajat ja järjestöt 

• Sote-keskus voi täydentää omaa palvelutuotantoaan ostamalla palveluja pieniltä 
yrityksiltä ja järjestöiltä. 

• Yritykset voivat toimia sote-keskuksena myös yhteistyösopimusten tai yhteisen 
yrityksen kautta (esim. osuuskunta). 

• Pienillä yrityksillä ja järjestöillä on hyvät edellytykset toimia asiakassetelipalvelujen 
ja henkilökohtaisen budjetin palvelujen tuottajina. 

• Myös maakunnan liikelaitos voi hankkia palvelutuotantoa yrityksiltä ja järjestöiltä 
ostopalveluina. 

• Pienillä yrityksillä on jatkossakin mahdollisuus tuottaa tukipalveluja  maakunnassa 
toimiville palveluntuottajille (esim. siivous, ruokahuolto). 
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Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien 
vertailtavuus 
Vertailtavuutta on pyritty säätämään mm. seuraavin tavoin: 
 
• Molemmilla on lähtökohtaisesti samat tehtävät. 
• Ehdot ovat samat ja ehdot päätetään hallintopäätöksessä. Ehtojen on oltava yhdenmukaisia 

(42 §) sekä tasapuolisia ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia. 
• Korvausperusteet ovat samat. 
• Maakunnan liikelaitoksesta sote-keskukselle myytävät sisäiset palvelut tai 

palvelukeskuksien palvelut on hinnoiteltava markkinaperusteisesti. 
• Molempien on noudatettava hallinnon yleislakeja. 
• Suoran valinnan palvelut on kirjanpidollisesti eriytettävä tai niitä varten on perustettava 

erillinen liikelaitos tai liikelaitoksia. 
• Suoran valinnan palvelutuottajien velvoitteet ovat samat. 
• Rikosoikeudellinen ja vahingonkorvausvastuuvelvoitteet ovat samat. 
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