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HENKILÖKOHTAINEN BUJDETTI: 

HALLINTOPÄÄTÖKSEN MALLIPÄÄTÖS 

Palveluntuottajille, joita ei koske palvelutuottajalain 10 §:n mu-

kainen rekisteröityminen 

Tämä asiakirjapohja sisältää mallin maakunnan hallintopäätöksestä. Hallintopäätös on laissa asiakkaan valinnanvapau-

desta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki, HE16/2018) 43 §:ssä tarkoitettu hallintopäätös. Asiakirjamal-

lin tarkoituksena on tukea maakuntien työtä valinnanvapauslain 42 §:n mukaisten ehtojen asettamisessa palveluntuot-

tajille, jotka tuottavat lain 27 §:ssä säädettyjä henkilökohtaisella budjetilla tuotettavia palveluja. Asiakirjan päätös kos-

kee palveluntuottajia, joita ei koske palveluntuottajalain 10 §:n mukainen rekisteröitymisvelvoite.  

Asiakirjamallin käyttö ei ole velvoittavaa. Maakunnat voivat hyödyntää hallintopäätöksen mallipäätöstä työnsä tukena, 

lainsäädännön velvoitteet huomioiden. 

Asiakirjamallin on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön alainen Sote-palveluntuottajien sopimukset –työryhmä yhteis-

työssä eri alojen erityisasiantuntijoiden kanssa. Asiakirjaa valmistellut työryhmä on pyrkinyt huomioimaan lainsäädän-

nön velvoitteet asiakirjan valmistelutyössä. Sosiaali- ja terveysministeriö tai Sote-palveluntuottajien sopimukset -työ-

ryhmä ei vastaa asiakirjamallin mallilauseiden käytöstä aiheutuvista taloudellisista tai ei-taloudellisista vahingoista, vir-

heistä tai ongelmista. 

Tähän asiakirjamalliin on sisällytetty valinnanvapauslain 43 §:n mukainen hallintopäätöksen mallipäätös. Tämä asiakir-

jamalli on osa laajempaa asiakirjamallikokonaisuutta, johon kuuluvat:  

1. Hallintopäätöksen mallipäätös (tämä asiakirjamalli, maakuntakohtainen soveltaminen) 

2. Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli (maakuntakohtainen soveltaminen) 

3. Palvelukuvausmalli (tämän asiakirjan liite 1, maakuntakohtainen, asiakassetelikohtainen soveltaminen) sekä 

4. Määritelmät -liitemalli (tämän asiakirjan liite 2, maakuntakohtainen soveltaminen). 

Lisäksi maakunnan liikelaitos tekee valinnanvapauslain 30 §:n mukaisen asiakaskohtaisen, henkilökohtaista budjettia 

koskevan päätöksen. 

Tässä asiakirjamallissa maakuntakohtaiset, maakunnan päättämät asiat on merkitty tummalla, kursiivilla tekstillä. Vä-

hintään näitä kohtia maakunnan tulee täydentää päättämiensä käytäntöjen mukaisesti. 
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HALLINTOPÄÄTÖS EHTOJEN ASETTAMISESTA:  

EHTOJEN ASETTAMINEN HENKILÖKOHTAISELLA BUDJETILLA  

ANNETTAVIEN PALVELUJEN TUOTTAJILLE,  

JOITA EI KOSKE PALVELUNTUOTTAJALAIN  

10 §:N MUKAINEN REKISTERÖITYMISVELVOITE  

(HENKILÖKOHTAISELLA BUDJETILLA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUINA 

MYÖNNETY PALVELUT) 
 

 

Maakuntavaltuusto §, päiväys 
 
 

Maakunta voi valinnanvapauslain 42 §:n nojalla asettaa henkilökohtaisella budjetilla annettavan palvelun tuottajille pal-

velujen laatua, voimavaroja ja saatavuutta, palveluketjuja, palvelujen yhteensovittamista koskevia, normaaliolojen häi-

riötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista koskevia ja muita palvelujen tuottamiseen liittyviä ehtoja, joilla edistetään 

väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä väestön palvelutarpeita vastaavien riittävien palvelujen yhdenvertaista saata-

vuutta maakunnassa tai jotka muutoin ovat tarpeen maakunnan järjestämisvastuun toteuttamiseksi. 

Palveluntuottajan on täytettävä maakunnan asettamat ehdot tuottaessaan valinnanvapauslain 27 §:ssä tarkoitettuja 

henkilökohtaisella budjetilla annettavia palveluja. Ehtojen on oltava yhdenmukaiset kaikille samanlaisia palveluja tuot-

taville palveluntuottajille. Ehdot koskevat sellaisia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia, joita ei koske palveluntuotta-

jalain 10 §:n mukainen rekisteröitymisvelvoite. 

Maakunta voi ottaa huomioon alueen erikoisolosuhteet sekä asukkaiden palvelutarpeet laatiessaan palveluntuottajille 

asetettuja ehtoja.  

Maakunta tekee hallintopäätöksen henkilökohtaisella budjetilla annettavan palvelun tuottajille asetettavista ehdoista. 

Asetetut ehdot on julkaistava julkisessa tietoverkossa. 
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[maakunnan olosuhteiden kuvausta] 

 

Maakuntahallituksen ehdotus: 

 

Maakuntavaltuusto päättää asettaa valinnanvapauslain (HE16/2018) mukaisille henkilökohtaisella budjetilla palveluja 

antaville palveluntuottajille liitteen 1 mukaiset edot. 

Tämä hallintopäätös koskee ______________________________maakunnan liikelaitoksen myöntämiä henkilökohtai-

sella budjetilla palveluja antavia palveluntuottajia, joita ei koske palveluntuottajalain 10 §:n mukainen rekisteröitymis-

velvoite. 

Maakunnan päätöksellä (dnro) maakunta ottaa käyttöön henkilökohtaisen budjetin seuraaville asiakasryhmille (lista 

asiakasryhmistä ja kriteereistä, joiden perusteella asiakas on oikeutettu henkilökohtaiseen budjettiin ja näihin koh-

distuvat rajoitukset):  

 

   

Tämä hallintopäätös tulee voimaan  _____________/____________/__20______(päiväys). 

 

 

Ennen hallintopäätöksen voimaantuloa palveluntuottajat sekä maakunta voivat ryhtyä tarvittaviin järjestelyihin tässä 

hallintopäätöksessä todettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi.  

Sovelletut oikeusohjeet: Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE16/2018) 42, 43 ja 83 §. 

 

Lisätiedot: 

[Maakunta täydentää] 

 

Liitteet:  

Liite 1: Hallintopäätöksen ehdot asiakirja liitteineen 

 


