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Sisältö
• Kysymyksiä ja johdattelua aiheeseen
• Mitä tietoa virallisilta sivuilta aiheesta voi löytää
(esimerkkejä ja FAQ)
• Sote-sanastoa
• Sote-lainsäädännön uudet lakiehdotukset
• Valinnanvapauslaki
• Palvelulupaus käsitteenä
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Etunimi Sukunimi

18.12.2017
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Etunimi Sukunimi

18.12.2017

Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne 1.1.2020
18 maakuntaa toteuttaa
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Etunimi Sukunimi

18.12.2017

Sote-lainsäädäntö
•
•
•
•
•
•
•
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Maakuntalaki
Maakuntajakolaki
Maakuntien rahoituslaki
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki
Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
Valinnanvapauslaki
Laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen
järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta
• Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
• Valtioneuvostonasetus peruspalvelujen valtionosuudesta
-> erikseen vielä lakeja verotukseen, henkilöstöön ja
Etunimi Sukunimi
vaaleihin
liittyen 18.12.2017

Kysymyksiä organisaatioilta (1)
• Asiakasseteli
• Palveluohjaus
• Mikä on asiakassetelin ja asiakassuunnitelman välinen
suhde?
• Mikä on henkilökohtaisen budjetin merkitys ja mikä rooli
on asiakassetelillä?
• Mikä on palveluohjaajan rooli, osaaminen, kelpoisuus ja
miten erilaiset sidonnaisuudet huomioidaan?
• Termien suhde palveluohjaus/asiakasohjaus/neuvonta
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Kysymyksiä (2)
• Joutuuko sosiaalihuollon asiakas kiertämään aina sotekeskuksen kautta?
• Sosiaalipuolesta puhutaan vähemmän SOTEuudistuksessa -> so-puolen erityiskysymykset
lainsäädännön näkökulmasta
• Onko sote-uudistus kutistumassa te-uudistukseksi?
• Valinnanvapaus – mitä tarkoittaa asiakasryhmien
kohdalla, jotka eivät itse kykene valitsemaan?
• Miten käy pienille sote-yrityksille?
• Järjestöjen näkökulmasta – mitä syytä tietää?
• Miten mielenterveys ja päihdeasiakkaat huomioitu
lainsäädännössä?
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Kysymyksiä (3)
1. Miten Sote uudistuksessa on huomioitu yksityiset pienet fysioterapiayritykset?
2. Asiakasseteli esim. Kun asiakas haluaa sillä ostaa vaikka meidän fysioterapia
palveluitamme, niin setelin hinta on määrätty? Jos se on halvempi kuin
fysioterapiamme normaalisti, niin saako asiakkaalta ottaa se puuttuva rahamäärä?
Eli jos vaikka seteli olisi a´40€ ja fysioterapian hinta olisikin vaikka 60€, niin voiko
asiakkaalta siis vielä ottaa tuon 20€ ?Jos ei, niin miksi ei?
Tällä hetkellä esim. veteraanien kohdalla on, että emme saa ottaa ns. välirahaa. Eli
heidän tulee valita vain ja ainoastaan niiltä palvelun tuottajilta hoidot, jotka suostuvat
tekemään alihintaan fysioterapiaa. Laatu kärsii tällaisissa "halpa hoidoissa" aina. Moni
haluaisi tulla meille, mutta seteli ei meille kelpaa, koska ottaisimme heiltä sen
välirahan. Näin ei saa tapahtua? Vaikka henkilö itse haluaisi. Outoa? Toivottavasti
tuleva asiakasseteli ei todellakaan toimi noin.
3. Miten erikoisosaaminen fysioterapiassa huomioidaan? Eli neurologiset,
lapset,...mutta myös me eli OMT fysioterapian erikoisosaajat, jotka ovat erikoistuneet
juuri TULE (Tuki- ja liikuntaelin) ongelmiin.
4. Pitääkö olla rekisteröityneenä "jonkin listoille" vai miten tulee toimia? Eli maakunta
tai kuntatasolla. Vai voimmeko olla vaan näin?
Etunimi Sukunimi

18.12.2017

Käsitteet (1):
•

•

•
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Asiakassetelillä tarkoitetaan sitoumusta korvata asiakkaan palvelun kustannukset
asiakassetelissä määrättyyn arvoon saakka. Setelissä määritellään palveluja ja niiden
enimmäiskustannus. Asiakassetelin voi myöntää maakunnan liikelaitos, sosiaali- ja
terveyskeskus tai suunhoidon yksikkö. Kyse ei ole asiakkaan käteen tai tilille
annettavasta rahasta tai setelistä. Asiakasseteli tarkoittaa, että setelin antaja
sitoutuu korvaamaan palveluntuottajalle palvelun kuluja setelissä määriteltyyn
euromäärään asti.
Asiakas voi valita asiakassetelillä annettavan palvelun tuottajaksi sellaisen tuottajan,
jonka maakunta on hyväksynyt. Maakunnan liikelaitoksen on annettava
asiakkaalle tietoa palvelun tuottajista, joilta asiakas voi saada palveluja
asiakassetelin perusteella.
Nykyisin käytössä olevat, kunnan myöntämät sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelusetelit poistuvat käytöstä 1.1.2020.

Etunimi Sukunimi
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Käsitteet (2):
•

•

•
•

•
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Asiakassuunnitelma on asiakkaan palvelutarpeeseen perustuva suunnitelma siitä,
miten palvelut käytännössä toteutetaan. Asiakassuunnitelmaan kirjataan kaikki
asiakkaan palvelut, miten palvelut tuotetaan ja miten varmistetaan asiakkaan kaikkien
palvelutarpeiden arviointi kokonaisuutena.
Asiakassuunnitelman laatii asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti sosiaali- ja
terveyskeskus tai maakunnan liikelaitos. Asiakkaalle laaditaan vain yksi
asiakassuunnitelma. Se sisältää kaikki palvelut, vaikka hän tarvitsee sekä
liikelaitoksen että sote-keskuksen tuottamia palveluja.
Digitalisaatio / digi-palvelut
Digitalisaatio tarkoittaa digitaalisen teknologian hyödyntämistä ihmisten arjessa,
palveluissa ja työelämässä. Digitalisaatio on laaja käsite ja se liittyy sekä tietoteknisiin
ratkaisuihin (ICT-ratkaisut) että digitaalisiin eli sähköisiin palveluihin ja välineisiin. Se
tarkoittaa myös sitä, että tietojärjestelmät ja uudet digi-palvelut (sähköiset
palvelut) tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia mahdollisimman
hyvin.
Digitalisaatio on olennainen osa sote-uudistusta. Digitalisaation avulla sosiaali- ja
terveyspalveluja voidaan tuottaa täysin uusilla tavoilla ja entistä tehokkaammin. Digipalvelut antavat jatkossa ihmisille nykyistä paremmat mahdollisuudet ylläpitää
ja kehittää itse omaa hyvinvointiaan, terveyttään ja
toimintakykyään. Digitalisaation avulla asiakkaan ajantasaisia tietoja voidaan
käyttää kaikissa palveluja
asiakkaalle antavissa eri organisaatioissa nykyistä
Etunimi Sukunimi
18.12.2017
helpommin.

Käsitteet (3)
•

•

•

•
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Henkilökohtainen budjetti: Sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseva vanhus- tai
vammaispalveluiden asiakas voi saada henkilökohtaisen budjetin maakunnan liikelaitokselta.
Henkilökohtainen budjetti tarkoittaa maakunnan liikelaitoksen sitoumusta korvata asiakkaan
palvelun kustannukset henkilökohtaisessa budjetissa määrättyyn arvoon saakka.
Maakunnan liikelaitos määrittää ennalta henkilökohtaisella budjetilla rahoitettavat palvelut ja
budjetin euromäärän. Asiakas voi hankkia tarvitsemiaan palveluja tämän sovitun rahasumman
mukaisesti. Maakunta maksaa suoraan palveluntuottajalle henkilökohtaisen budjetin
mukaiset korvaukset. Asiakkaan tilille ei siis siirry rahaa.
Henkilökohtaisen budjetin saaminen edellyttää: asiakkaalle on laadittu asiakassuunnitelma ja
sen yhteydessä on arvioitu edellytykset henkilökohtaiseen budjetin käytölle. Edellytyksenä
on, että henkilö tarvitsee jatkuvaa ja laaja-alaista apua tai tukea ja että hän pystyy joko itse tai
tuettuna suunnittelemaan ja hallinnoimaan henkilökohtaiseen budjettiin kuuluvat palvelunsa.
Asiakas voi itse päättää, mistä hän hankkii asiakassuunnitelmansa mukaiset palvelut ja hän
voi vaikuttaa myös palvelujen sisältöön. Asiakas saa yksilölliseen tilanteeseensa sopivia
palveluja. Hän voi henkilökohtaisen budjetin turvin hankkia esimerkiksi henkilökohtaisen
avustajan.

Etunimi Sukunimi

18.12.2017

Käsitteet (4)
•

•
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Lyhytaikaiset ja tilapäiset sosiaalipalvelut: Sosiaali- ja terveyskeskusten
palveluvalikoimaan kuuluvat asiakkaan tilapäisesti ja lyhytaikaisesti
tarvitsemat sosiaalipalvelut (sosiaalihuoltolain mukainen sosiaaliohjaus,
kotipalvelu, kotihoito sekä kasvatus- ja perheneuvonta).
Lähipalvelulla tarkoitetaan usein käytettyjä palveluja, joita useimmat
ihmiset tarvitsevat elämänsä varrella. Sote-lähipalvelut tarjotaan potilaan ja
asiakkaan arjessa, ja ne ovat kohtuullisen helposti saavutettavissa.
Lähipalvelut sijaitsevat yleensä joko melko lähellä useimpia ihmisiä, tai ne
ovat potilaan tai asiakkaan saatavilla sähköisillä välineillä tai liikkuvina
palveluina (kuten terveyskioski, rokotusbussi tms.). Lähipalvelut ovat
merkityksellisiä erityisesti paljon ja usein sekä pitkäaikaisesti palveluja
tarvitseville asiakkaille tai perheille sekä heille, joiden on vaikea hakeutua
etäällä oleviin palveluihin.

Etunimi Sukunimi
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Käsitteet (5)
•

•

•

•
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Maakunnan omien palvelujen tuottamisesta vastaa maakunnan liikelaitos. Maakunnan liikelaitos
on maakunnan omistama liiketoimintaa harjoittava organisaatio. Maakunnan liikelaitos on osa
maakunnan viranomaisorganisaatiota.
Asiakas saa muut kuin suoran valinnan palvelut maakuntansa liikelaitoksesta. Maakunnan
liikelaitos ei voi itse tuottaa sote-keskusten ja hammashoitoloiden palveluja eikä asiakassetelillä
annettavia palveluja. Maakunta voi kuitenkin tuottaa näitä palveluja perustamalla yhtiön. HUOM!
muuttunut! ks. kalvo 19.)
Maakunnan liikelaitos tuottaa asukkaille myös suoran valinnan sote-keskusten ja suun hoidon
palvelut, jos niitä ei ole muuten saatavilla. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos syrjäseudulle ei tule
yksityisiä sote-keskuksia ja hammashoitoloita.
Liikelaitos hoitaa myös muita sille erikseen säädettyjä palveluja ja maakunnan sille
järjestämisvastuunsa perusteella osoittamia tehtäviä. Liikelaitos vastaa tuottamiensa palvelujen
edellyttämästä julkisen vallan käyttämisestä eli se voi esimerkiksi tehdä viranomaispäätöksiä.
Liikelaitoksen tehtävänä on myös antaa maakunnalle asiantuntija-apua maakunnalle kuuluvien
tehtävien hoitamisessa.

Etunimi Sukunimi
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Käsitteet (6)
•

•
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Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen ovat eri asioita. Tuottaminen tarkoittaa
sitä, että palvelun tuottaja henkilökuntineen tarjoaa konkreettisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut ihmisille. Jatkossa julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja
terveyspalveluja voivat tuottaa maakunnan liikelaitos ja yhtiö sekä yritykset ja
järjestöt. Palvelujen järjestämisestä vastaa 1.1.2020 lähtien maakunta eikä kunta,
kuten nykyisin.
Palveluntuottajien kriteerit maakunnassa: Maakunta voi asettaa suoran valinnan
palvelun tuottajille sekä asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla annettavan
palvelun tuottajille erilaisia kriteerejä ja ehtoja, jotka näiden on täytettävä voidakseen
tarjota asiakkaalle palveluja. Kriteerit koskevat palvelujen laatua, voimavaroja ja
saatavuutta sekä palvelujen yhteensovittamista ja ne koskevat kaikkia
palveluntuottajia samalla tavalla. Näin turvataan riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut
maakunnassa ja asiakas voi tutustua verkossa maakunnan palveluntuottajiin ja näille
asetettuihin ehtoihin.

Etunimi Sukunimi
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Käsitteet (7)
•

Palvelutarpeen arviointi: Palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolaissa ja
vanhuspalvelulaissa määriteltyä asiakkaan palvelutarpeen arviointia sekä terveydenhuoltolaissa
(1326/2010) määriteltyä hoidon tarpeen arviointia.

•

Sote-keskus ja maakunnan liikelaitos vastaavat osaltaan asiakkaan palvelutarpeen
kokonaisarvioinnista ja asiakassuunnitelman laadinnasta.

•

Palveluyksikkö: Palveluyksiköllä tarkoitetaan hallinnollista kokonaisuutta, jossa tuotetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Palveluyksiköllä voi olla useita toimipisteitä.

•

Rahoitusvastuu: tarkoitetaan vastuuta lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
rahoittamisesta. Koko maassa rahoitusvastuu on valtiolla, joka rahoittaa maakuntien toiminnan.

Maakunta rahoittaa järjestämisvastuullaan olevat sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunta kohdentaa
rahoituksen laissa säädetyllä tavalla ja itse tarkemmin määrittämällään tavalla palveluntuottajille.

15

Etunimi Sukunimi

18.12.2017

Käsitteet (8)
•

Sosiaali- ja terveyskeskus, sote-keskus on palveluntuottajan toimipiste, jossa tuotetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon suoran valinnan palveluja.

Sote-keskuksen vastuulle kuuluu perustason terveyspalveluja ja eräitä lyhytaikaisesti tai tilapäisesti
tarvittavia sosiaalipalveluja.

•

Sote-integraatio ja eheä palvelukokonaisuus

Integraatio eli yhdentyminen tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon kaikkien tehtävien ja palvelujen
kokoamista yhden toimijan eli maakunnan vastuulle. Integraation avulla parannetaan palvelujen
yhdenvertaisuutta ja järjestetään palvelut kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.
Asiakkaan näkökulmasta sote-integraatio tarkoittaa sitä, että hänen tarpeitaan arvioidaan
kokonaisuutena ja tieto siirtyy sujuvasti eri toimijoiden välillä. Näin asiakas saa tarvitsemansa palvelut
mahdollisimman helposti, sujuvasti ja oikeaan aikaan.
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Käsitteet (9)
•

•

•

•
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Suoran valinnan palvelut: ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joissa asiakas voi itse
valita palveluntuottajan suoraan itse ilman maakunnan tekemää palvelutarpeen arviointia. Asiakas
voi esimerkiksi valita suoraan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja hammashoitolan. Suoran valinnan
palvelut on määritelty laissa. Sote-keskusten palveluja ovat esimerkiksi terveysneuvonta ja
terveystarkastukset, tavanomaiset käynnit yleislääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolla,
toiminta- ja työkyvyn arvioinnit sekä sosiaalihuollon ammattilaisten antama ohjaus ja neuvonta
sekä eräät lyhytaikaisesti tai tilapäisesti tarvittavat sosiaalipalvelut, kuten kotipalvelu. Suoran
valinnan palvelut -termiä ei käytetä asiakasviestinnässä.
Suoriteperusteinen korvaus – kapitaatiokorvaus on tuottajalle maksettava korvaus, joka
perustuu asiakkaan saamaan yksilöityyn palveluun. Tällöin tuottajalle maksetaan korvaus
esimerkiksi yksittäisen toimenpiteen tekemisestä.
Maakunta voi antaa suoriteperusteisia korvauksia sekä sote-keskukselle että suun hoidon
yksikölle. Sote-keskus voi saada enintään kolmasosan (1/3) ja suunhoidon yksikkö enintään
puolet (½) korvauksista suoriteperusteisesti.
Pääosin tuottajan saama korvaus perustuu kapitaatiokorvaukseen, jonka maakunta maksaa
sote-palveluiden tuottajalle sen asiakkaaksi rekisteröitynyttä henkilöä kohden.

Etunimi Sukunimi

18.12.2017

Käsitteet (10)
•

Valinnanvapaus: Sosiaali- ja terveyspalveluissa valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan
mahdollisuutta valita mistä ja keneltä saa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia
sosiaali- ja terveyspalveluja.

Asiakkaan valinnanvapaus toteutuu eri tavoin sen perusteella millaisesta palvelusta on kyse.
Perustason palveluissa asiakas voi valita yhtiön tai muun yhteisön ylläpitämän sosiaali- ja
terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön.
Erityisosaamista edellyttävissä palveluissa asiakas voi valita maakunnan liikelaitoksen toimipisteen.
Asiakas voi valita minkä tahansa maakunnan liikelaitoksen ylläpitämän toimipisteen.
Lisäksi asiakkaan valinnanvapaus toteutuu silloin kun hän saa asiakassetelin tai henkilökohtaisen
budjetin. Palvelun voi tällöin tuottaa yhtiö, järjestö tai ammatinharjoittaja.
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Käsitteet (11)
•

Yhtiöittäminen ja yhtiöittämisvelvollisuus

Hallituksen 9.5. lakiesityksen mukaan maakunnan liikelaitos ei voi itse tuottaa sosiaali- ja
terveyskeskusten ja hammashoitoloiden palveluja eikä asiakassetelillä annettavia palveluja. Maakunta
voi kuitenkin perustaa kokonaan omistamansa yhtiön tuottamaan näitä palveluja. Maakunnan
palvelujen yhtiöittäminen ei tarkoita sote-palvelujen yksityistämistä, koska maakunta omistaa yhtiön.
Maakunnan on annettava palvelujen tuottaminen maakunnan omistaman yhtiön tai yhteisön
hoidettavaksi silloin, kun maakunta hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä kilpailutilanteessa
markkinoilla tai kyseessä ovat asiakkaan suoran valinnan palvelut (yhtiöittämisvelvollisuus). Huom.
perustuslakivaliokunnan 29.6. lausunnon mukaan maakunnalle ei tule
yhtiöittämisvelvollisuutta!
Yhtiöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä osakeyhtiötä ja osuuskuntaa. Yhteisöjä ovat esimerkiksi
yhdistykset (järjestöt) ja säätiöt.
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Käsitteet (12)
•

Julkinen palvelulupaus / palvelulupaus

Jokainen maakunta antaa oman palvelulupauksensa alueensa asukkaille järjestämisvastuullaan
olevista sosiaali- ja terveyspalveluista. Lupauksessa kerrotaan, miten palvelut aiotaan käytännössä
toteuttaa. Maakunnan pitää myös kertoa, ovatko palvelut toteutuneet lupauksen mukaisesti.
Järjestämisvastuu / palvelujen järjestäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuulla tarkoitetaan oikeudellista vastuuta siitä, että
lailla säädetyt palvelut ja velvoitteet tulevat säännösten mukaisesti hoidetuiksi.
Kapitaatiokorvaus / suoriteperusteinen korvaus
Kapitaatiokorvauksella tarkoitetaan sitä rahamäärää, jonka maakunta maksaa sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottajalle sen asiakkaaksi rekisteröitynyttä henkilöä kohden. Korvauksen
määrään vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan ikä, sukupuoli, työssäkäynti ja hoidon tarve.
Sote-keskuksen korvaukset perustuvat vähintään 2/3:lta kapitaatiokorvaukseen. Kapitaatiokorvauksen
lisäksi sote-keskukselle voidaan maksaa suoritteisiin perustuvia korvauksia (ks. suoriteperusteinen
korvaus). Kukin maakunta päättää omalta osaltaan kapitaatiokorvauksen ja suoriteperusteisten
korvausten tarkemmat perusteet.
20
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Sote-lainsäädäntö:
http://stm.fi/sotepalvelut/lainsaadanto
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Valinnanvapaus (1)
•
•
•

•
•
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Hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle uusi esitys valinnanvapauslaiksi
maaliskuussa 2018.
Tarkoitus on, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020  sosiaali- ja terveyspalvelut
uudistuvat vaiheittain.
Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat toimiva kokonaisuus. Jonoja on
nykyistä vähemmän, kun palvelut ja hoitopolut ovat sujuvia. Ihmiset pääsevät
nopeammin lääkäriin ja muihin palveluihin.
Asiakasta koskeva tieto siirtyy sujuvasti eri palvelujen välillä.
Ihmiset saavat jatkossakin lähipalveluja omalta asuinseudultaan.

Etunimi Sukunimi
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Valinnanvapaus (2)
• Asiakas voi valita nykyistä laajemmin, mistä hankkii sosiaali- ja
terveyspalvelut.
• Päätarkoitus on, että julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja
terveyspalveluja voivat jatkossa tarjota julkiset, yksityiset ja
kolmannen sektorin toimijat.
• Käytännössä asiakas voi listautua valitsemansa sosiaali- ja
terveyskeskuksen asiakkaaksi.
• Erikoissairaanhoidon hoitopaikan voi valita kuten ennenkin.
• Lisäksi asiakas voi valita maakunnan liikelaitoksen toimipisteen
ja palveluyksikön.
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Valinnanvapaus (3)
•

Maakunta tuottaa osan palveluista itse. Osa asiakkaista tarvitsee muita
enemmän sosiaali- ja terveyspalveluja: Liikelaitoksen palveluyksikössä
(esim. sosiaaliasema, sairaala tai vammaispalvelujen yksikkö) arvioidaan
tällöin asiakkaan palvelutarve ja tehdään asiakassuunnitelma.

-> Asiakas voi saada palvelut suoraan maakunnan liikelaitoksesta.
-> Asiakas voi saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin, jolla hankkii
asiakassuunnitelman mukaiset palvelut.
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Valinnanvapaus (4)
• Työterveyshuolto ja yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut
Jatkossakin on olemassa työnantajan kustantamaa työterveyshuoltoa.
Suuri osa työikäisestä väestöstä käyttää näitä palveluja. Samoin on
edelleen yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka asiakas maksaa
itse esimerkiksi yksityisellä sairausvakuutuksella.
 Valinnanvapauden ulkopuolella olevista yksityisistä
terveyspalveluista ei enää makseta sairausvakuutuskorvausta
siirtymäajan jälkeen.
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Valinnanvapaus (5)
• Kiireellinen hoitoon pääsy ei muutu
• Oikeus hakeutua kiireelliseen hoitoon kotikunnasta ja
asuinpaikasta riippumatta säilyy ennallaan.
• Sairaaloiden työnjako uudistuu. Jatkossa ihmiset saavat
kaikkein vaativimman hoidon laajan päivystyksen
sairaaloista.
 Hyvä sivusto:
• http://alueuudistus.fi/usein-kysyttya/valinnanvapaus
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Valinnanvapaus (6)
Valinnanvapauspalvelujen tuottajat
• Hallituksen 9.5. ehdotuksen mukaan valinnanvapauden piirissä olisivat
sote-keskusten sekä asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla
hankittavat palvelut. Näistä säädetään valinnanvapauslaissa.
• Maakunta ei kilpailuta valinnanvapauden piirissä olevia palveluja.
Valinnanvapauden piirissä olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen
tuottajaksi voivat ilmoittautua kaikki toimijat, jotka täyttävät ehdot ja
ovat rekisteröityneitä.
• Maakunta maksaa tuottajille korvauksen näiden tarjoamista palveluista 
Asiakasmaksut olisivat samat kaikilla valinnanvapauden piirissä
olevien palvelujen tuottajilla.

• …uudessa maakunnassa järjestöt voivat olla yleishyödyllisiä toimijoita,

•
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palveluntuottajia tai molempia. Järjestöillä on hyvät edellytykset toimia
tuottajina asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla tuotettavissa
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen tuottaminen ja yleishyödyllinen
toiminta on erotettava selvästi toisistaan
… maakunnalla on yhteistyövelvoite
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Palvelulupaus (1)
Julkinen palvelulupaus
•
•

•
•
•
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Sote-järjestämislakiesityksen mukaan maakunnat antavat omat
palvelulupauksensa asukkaille järjestämisvastuullaan olevista palveluista.
Palvelulupaus on uusi ohjausväline sosiaali- ja terveydenhuollossa. Julkinen
palvelulupaus on maakunnan asukkailleen osoittama tahdonilmaisu siitä, miten
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käytännössä toteutetaan.
Tätä kautta on myös mahdollista antaa palautetta ja tehdä ehdotuksia, jotka
parantavat palveluja käytännössä.
Järjestämislaissa ei säädetä tuottajien palvelulupauksista, vaan sitä mietitään
valmisteltaessa tulevaa valinnanvapauslainsäädäntöä.
Ajatuksena on ollut, että myös palveluntuottajat voisivat antaa asiakkaille
palvelulupauksia omista palveluistaan. Tuottajakohtainen palvelulupaus voisi
sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa palveluiden sisällöstä ja laadusta.
Tarkoituksena on antaa asukkaille tietoa, joka auttaa tuottajien vertailussa ja
valinnassa.
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Palvelulupaus (2)
• Valtakunnallisella tasolla ei anneta palvelulupausta.
• Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset ja
tarvittaessa erikseen kullekin maakunnalle lainsäädäntöä
täydentävät strategiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämiseksi.
• http://alueuudistus.fi/palvelulupaus
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Ajankohtainen väitöstutkimus – Isotalo 2017:
Valinnan vapaus on moraalinen oikeus, valinnan
vapautta arvostetaan, mutta käytetään vähän.
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Lähteet:
www-sivut:
• http://alueuudistus.fi/sotesanasto
• http://stm.fi/sotepalvelut/lainsaadanto
• http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3223876/tiivistelma-sote-jamaakuntauudistuksen-lainsaadannosta-2.3.2017.pdf/ea7f35db-c837-4bafb267-363c0b17d1e2
• http://alueuudistus.fi/palvelut-ja-valinnanvapaus
• http://alueuudistus.fi/palvelulupaus
Tutkimus:
• Isotalo A, 2017. Elektiivisen leikkauspotilaan valinnanvapaus julkisessa
terveydenhuollossa Suomessa. Saatavilla:
http://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/144134/AnnalesC447Isotalo.pd
f?sequence=1&isAllowed=y
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