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Sote- ja 
valinnanvapaus-
uudistus
SoteNavi seminaari 13.12.2017

Pekka Järvinen, STM
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”
Hallitusohjelma: 

Yksinkertaistetaan aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet, kunnat).

Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen selkeille itsehallintoalueille.

Julkinen hallinto tänään Julkinen hallinto vuodesta 2020

295 kuntaa 295 kuntaa

6 Aluehallintovirastoa Luova

18 maakuntaa

Valtio Valtio

13.12.2017
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Monialainen 
maakunta 

modernina ja 
vaikuttavana 
järjestäjänä.

• yhteistyö 
ja synergia 
hyte-
toimin-
nassa 
kuntien 
kanssa

• maakun-
nan 
kaikkien 
toimialojen 
väliset 
synergiat 
asukkai-
den 
parhaaksi
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Valinnanvapauslaki
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Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 26/2017

Valinnanvapauslain ongelmakohdat

• Maakunnan oman tuotannon yhtiöittämisvelvollisuus

• Valinnanvapausjärjestelmän voimaantulo ja toimeenpanon 
vaiheistus

• Julkisen hallintotehtävän siirtoon liittyvät muut 
tarkentamisvaateet
• Tehtävärajaus (15 §) eritoten sosiaalihuollon palvelut

• Asiakassetelijärjestelmä ja henkilökohtaisen budjetin tarkemmat 
kriteerit (22  ja 25 §)

• Alihankintamahdollisuuksien tarkemmat kriteerit (38 §) 
(subdelegointiongelmat)

• Korvausjärjestelmään liittyvät asetuksenantomahdollisuudet

• Pilotoinnin kriteerit
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Hallituksen linjaukset PeV lausunnon johdosta

• Koko uudistuksen voimaantuloa lykätään vuodella 2019 => 2020

• Lakiesityksiin tehdään PeVL edellyttämät muutokset

• Valinnanvapauslaista valmistellaan kokonaan uusi HE

• Valmistelu virkatyönä

• Muiden lakien muutokset tehdään valiokuntakäsittelyjen 

yhteydessä

• PeVL mukaisesti maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait 

käsitellään eduskunnassa yhdessä
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Keskeiset muutokset perustuslakivaliokunnan 
lausunnon perusteella

Muun muassa:

• Maakunnan ei ole pakko yhtiöittää omia sote-keskuksia ja 
suunhoidon yksiköitä:

• Maakunnan liikelaitoksella tulee olla oma sote-keskus ja 
suunhoidon yksikkö

• Voivat olla samassa liikelaitoksessa muiden palvelujen kanssa tai 
niitä varten voi olla erillisiä liikelaitoksia

• Valinnanvapausjärjestelmä tulee voimaan vaiheittain vuodesta 2020 
alkaen

• Sote-keskuksen palveluvalikoimaa on muutettu, mm. päätöstä 
edellyttävät sosiaalipalvelut maakunnan liikelaitoksen vastuulla

• Asiakassetelin voi antaa vain maakunnan liikelaitos, 
asiakassetelisääntelyä tarkennettu
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Sote-keskuksen palvelut

• Terveysneuvonta, hoitajan ja lääkärin palvelut, 
sosiaalihuollon ammattihenkilön ohjaus ja 
neuvonta.

• 1.1.2022 alkaen ainakin sisätautien, lastentautien, 
geriatrian ja silmätautien erikoislääkärien palveluja.

• Palvelut ja maksut ovat kaikissa sote-keskuksissa
samat. 

• Sote-keskus ei myönnä asiakasseteleitä.

• Sote-keskus vastaa aina asiakkaan palvelujen 
kokonaisuudesta, myös siltä osin kuin se käyttää 
alihankkijoita.
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Liikelaitoksen 
sosiaalipalvelut 
sote-keskuksessa

• Maakunnan pitää jalkauttaa 
sosiaalihuollon osaamista sote-
keskusten tueksi.

• Asiakkaan palvelutarpeen arviointi 
yhteistyössä sote-keskuksen kanssa, 
asiakassuunnitelman laadinta ja 
päätökset muista kuin sote-keskuksen
palveluista, ml. palvelut asiakas-setelillä 
ja henkilökohtaisella budjetilla.

• Palvelutarpeen arvioinnissa ja 
päätöksenteossa voidaan hyödyntää 
myös digitaalisia palveluja.
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Sote-keskuksen valinta
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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.
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Hammashoitolan valinta

• 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.
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• Maakunnan liikelaitoksen tuotantovastuulla ovat 
sosiaalipalvelut, erikoissairaanhoito, neuvolat, 
koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

• Asiakas voi valita liikelaitoksen koko maasta ja 
sen palveluyksikön. Palveluyksiköitä voivat olla 
esimerkiksi sairaalat ja sosiaaliasemat.

• Erikoissairaanhoidossa säilyy nykytyyppinen 
valinnanmahdollisuus

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

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

Maakunnan liikelaitoksen 
palvelut
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Mikä on asiakasseteli?

Asiakas voi saada maakunnan liikelaitokselta asiakassetelin palvelun 
hankkimiseen yksityiseltä tuottajalta. Maakunnan liikelaitos arvioi ensin 
palvelutarpeen. Jos asiakas ei halua asiakasseteliä, hän saa palvelut 
liikelaitoksesta tai muulla tavoin ostopalveluna.

• Asiakassetelillä saa laissa määrättyjä ja maakun-
nan päättämiä palveluja yksityiseltä palvelun-
tuottajalta.

• esim. kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, 
sosiaalinen kuntoutus, tietyt kirurgiset 
toimenpiteet

• Asiakas voi valita maakunnan hyväksymän pal-
veluntuottajan mistä tahansa maakunnasta.

• Asiakasmaksu on sama samasta palvelusta ja sen 
perii maakunta, ei palveluntuottaja.

• Maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan palvelujen 
kokonaisuudesta, laadusta ja kustannuksista.
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Yksilölliset palvelut henkilökohtaisella budjetilla

• Budjettia saa käyttää asiakassuunnitelman mukaisissa pal-
veluissa  ja suunnitelmassa määriteltyjen sisältöjen puit-
teissa. 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 pys-
tyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hankkimaan 
omat palvelunsa.

• Maakunta maksaa suoraan palveluntuottajalle henkilökoh-
taisen budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan tilille ei siis 
siirry rahaa.

13.12.201716

Henkilökohtaisella budjetilla voi valita palveluntuottajaksi järjestön tai 
yrityksen ja vaikuttaa palvelun sisältöön.
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Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien 
vertailtavuus

Vertailtavuutta on pyritty säätämään mm. seuraavin tavoin:

• Molemmilla on lähtökohtaisesti samat tehtävät (18 §)

• Ehdot ovat samat ja ehdot päätetään hallintopäätöksessä. Ehtojen on oltava 
yhdenmukaisia (42 §) sekä tasapuolisia ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia (44 §)

• Korvausperusteet ovat samat (7 luku)

• Maakunnan liikelaitoksesta sote-keskukselle myytävät sisäiset palvelut tai 
palvelukeskuksien palvelut on hinnoiteltava markkinaperusteisesti (61 §)

• Molempien on noudatettava hallinnon yleislakeja (3 §)

• Suoran valinnan palvelut on kirjanpidollisesti eriytettävä (56-57 §) tai niitä varten on 
perustettava erillinen liikelaitos tai liikelaitoksia (16 §)

• Suoran valinnan palvelutuottajien velvoitteet ovat samat (54 §) 

• Rikosoikeudellinen ja vahingonkorvausvastuuvelvoitteet ovat samat (74 §)
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Valinnanvapauslain jatkovalmistelu

• Hallituksen linjaus heinäkuussa 2017

• Virkamiesvalmistelu heinäkuu - lokakuu 2017

• Reformiministeriryhmän käsittely syyskuu - lokakuu 2017

• Lausuntokierroksella 3.11.2017 - 15.12.2017

• Lausuntojen läpikäynti ja tarvittavien muutosten valmistelu 
joulukuu 2017 - tammikuu 2018

• Esityksen viimeistely helmikuu 2018

• Esitys eduskuntaan maaliskuu 2018
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Sote-uudistuksen muu jatkovalmistelu

• HE 15/2017 muutokset valiokuntakäsittelyn yhteydessä

• Käsittely jatkuu lausuntovaliokunnissa, kuten hallintovaliokunta

• Sote-järjestämislakiin joitain muutoksia

• PeV lausuntoon perustuvat asetuksenantovaltuuksien tarkistukset

• valiokuntakuulemisten yhteydessä esille tulleita muita muutostarpeita 

• Mahdollisesti tarvittava täydentävä HE

• SoteDigi yhtiötä koskevat säännökset

• valinnanvapauslaista aiheutuvat muutokset

• Erikseen arvioidaan vielä voimaanpanolakiin tulevat muutokset
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Voimaantulo vaiheittain

• Sote-järjestämislain ja valinnanvapauslain on tarkoitus tulla 

voimaan 1.1.2020. Vastuu sote-palvelujen järjestämisestä 

siirtyy kunnilta maakunnille.

• Henkilökohtainen budjetti tulee käyttöön 1.1.2020.

• Asiakasseteli on otettava käyttöön viimeistään 1.7.2020.

• eräät erikoissairaanhoidon palvelut viimeistään 1.1.2022.

• Sote-keskukset aloittavat toimintansa 1.1.2021.

• Suunhoidon yksiköt aloittavat toimintansa 1.1.2022.
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Kysymyksiä ja vastauksia
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Kysymyksiä uudistuksesta

• Mikä on asiakassetelin ja asiakassuunnitelman välinen suhde?

• Asiakasseteli perustuu asiakassuunnitelmaan silloin kun suunnitelma 
on tehty.

• Palveluohjaaja, mikä on rooli, kelpoisuusehdot

• laissa ei ole säännöstä palveluohjaajasta. Sh-lain 42 §:ssä sen sijana 

on omatyöntekijä

• omatyöntekijän on sh-ammattihenkilö tai th- ammattihenkilö

• Nyt sekaisin palveluohjaus/ asiakasohjaus / neuvonta

• ks. sh-lain 6 § (neuvonta ja ohjas) ja 16 § (sosiaaliohjaus)
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Kysymyksiä uudistuksesta, 2

• Joutuuko sosiaalihuollon asiakas aina kiertämään sote-keskuksen 
kautta
• Ei, sosiaalipalvelut saa aina suoraan maakunnan liikelaitoksesta, mutta 

jos sh-tarve todetaan sote-keskuksessa niin sieltä ohjataan eteenpäin

• Valinnanvapaus, mitä tarkoittaa asiakasryhmien kohdalla jotka 
eivät itse kykene valitsemaan
• vv-lain 9 §, maakunnan liikelaitoksen on selvitettävä yhteistyössä 

asiakkaan laillisen edustajan kanssa, lähiomaisen tai muun läheisen 
kanssa mikä tuottaja vastaa parhaiten asiakkaan tahtoa

• Onko sote-uudistus kutistumassa te-uudistukseksi
• Ei, myös sosiaalipalvelut siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle 

• Valinnanvapaus koskee myös sosiaalihuollon asiakkaita, kuitenkn osin 
eri tavalla kuin terveyspalveluja
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Kysymyksiä uudistuksesta, 3

• Miten käy pienille sote-yrityksille

• Tätä on vaikea ennakoida, uudistus ei sulje pieniä yrityksiä pois alalta, 
mutta ei toisaalta takaa niille asemaa palveluntuottajana.

• Hyville palvelun tuottajille on kuitenkin aina tilaa, esimerkiksi 
sosiaalipalveluissa asiakassetelillä

• Järjestöjen näkökulma - mitä syytä tietää?

• Vrt. edellistä vastausta, osin vaikea ennakoida

• Järjestöjen oma aktiivisuus avainasemassa

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakuntien ja kuntien kanssa

• Tuottajana toimiminen, kilpailuasema yritysten kanssa?
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Kysymyksiä uudistuksesta, 4

• Miten sote-uudistuksessa on huomioitu yksityiset pienet 
fysioterapiayritykset?
• Erikseen ei mitenkään. Sama asema kuin muillakin sote-

palveluyrityksillä.

• Voivat toimia sote-keskusten ja liikelaitoksen alihankkijoina ja 
asiakassetelituottajina.

• Asiakassetelin arvo, voiko asiakas maksaa omavastuuosuutta?
• Asiakas maksaa vain lain ja asetuksen mukaisen asiakasmaksun.

• Vv-lain 24 §:n peruseella setelin arvo on määriteltävä sellaiseksi että 
sillä saa oikeasti palveluja. Otettava huomioon liikelaitoksen oma 
kustannukset vastaavasta palvelusta.

• Pitääkö olla rekisteröityneenä ”jonkin listoille”?
• Pitää olla sijaintimaakunnan hyväksyntä.
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