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§  24 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 

§ 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös: Mikaela Ingo ja Gerd Kronlund   
 
§ 27 Psykiatrian strategian mukaiset uudet  hoitokäytännöt  

Esitellään Mielialapoliklinikan uudet hoitokäytännöt – Syömishäiriöpotilaan hoito ja Epävakaan 
potilaan hoito  
 
Klo 9.00 – 9.35 
Epävakaan potilaan hoito  
Psykologi Siina Hakala, kl sh Elina Westerlund, oh Birgitta Ivars 
 
Alustajat esittelivät Dialektisen käyttäytymisterapian hoitomallin periaatteet ja epävakaiden 
potilaiden hoidon käytännön toteutuksen VKS:n psykiatrian yksikössä. (Liite 1 ja 2)  
Tiiviin DKT hoitomallin tuloksena osastohoitojaksot näiden potilaiden osalta merkittävästi vä-
hentyneet ja mallin käyttöönotto on tukenut sairaansijojen vähentämistä ja hoidon avohoi-
toistumista sairaanhoitopiirissä.  Hoitomalliin sitoutuneiden potilaiden somatiikan ja päivys-
tyspoliklinikan käynnit ovat myös vähentyneet. Hoitomalli on tuonut potilaiden hoitoon laatua 
ja asiakaslähtöisyyttä lisäämällä potilaan omia taitoja selvitä ahdistavista, epävakaata käyt-
täytymistä aikaisemmin aiheuttaneista tilanteista taitojen lisääntyessä.  
Potilaita on käynyt hoidossa kauempaakin, silloin pyritty järjestämään yksilöterapia ja ryhmä 
samalle päivälle. Yksikkö ainut ruotsinkielinen DKT hoitomallia toteuttava yksikkö tällä het-
kellä Suomessa. Taitovalmennusryhmiä sovelletaan myös syömishäiriöpotilaiden hoidossa ja 
nuorisopsykiatrialla. Aikuispsykiatrian osastojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.  (Liiteet) 
 
Klo 9.35 – 10.40   
Syömishäiriöpotilaan hoito   
Yl Tarja Rauhala, kl. sh Anne Priha, oh Birgitta Ivars  
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Alustajat esittelivät VKS:n syömishäiriöyksikön hoitomallin ja toteutunutta toimintaa. 
Syömishäiriöyksikkö on avohoidon (auki 8-16) yksikkö, joka palvelee >13 vuotiaita potilaita ja 
se on perustettu peruskuntien toiveista ja väestön tarpeesta. Yksikön perustamisen jälkeen 
ostopalvelujen tarve vähentynyt merkittävästi/lähes kokonaan yksityisiltä toimijoilta.  
Lähetteitä Ruotsin yksiköihin ei myöskään ole pyydetty eikä kirjoitettu viime vuosina psykiat-
rialta.  Pohjanmaan alueella syömishäiriöiden hoitoon on panostettu hyvin - yksiköt Vaasassa,  
Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Seinäjoella.  
Koska yksikkö on päiväyksikkö potilaiden tukeen iltaisin  ja viikonloppuisin tulisi  avohoitoa 
kehitettäessä  panostaa, kuten myös  yhteistyötä  aikuisikäisten  psykiatrisen  osastohoidon 
kehittämiseen . Yhteistyö Nuorisopsykiatrian ja somaattisten yksikköjen kanssa tehdään tii-
viisti. Perheiden mukana oloon hoidossa on jo syksyn aikana panostettu. (Liitteet)  
 
Molemmista uusista toiminnoista neuvottelukunna jäsenet keskustelivat  aktiivisesti. 
 
§ 28 Psykiatrian vastuualueen ja palvelualueen toimintasuunnitelmat 2017  

Vastuualueen johtaja esitteli psykiatrian vastuualueen toimintasuunnitelman ja palvelualueen 
ylihoitaja esitteli siihen liittyvän psykiatrian palvelualueen toimintasuunnitelmien 2017. 
Toiminnan muutoksista keskeinen osa on tietyn osan psykoosi ja mielialapoliklinikan potilai-
den käyntien siirto Vaasan kaupungille, jolloin 6 hoitajan tointa siirtyy myös toiminnan muka-
na. Kyse käypähoito -suosituksen mukaisen työnjaon toteutumisesta myös Vaasan kaupungin 
kanssa.  
 
Tavoitteena on löytää päivystys ja akuuttitoiminnalle 24/7 tilat yhteispäivystyksestä tai sen 
läheisyydestä, jolloin tämä toiminta keskittyisi Hietalahteen yhteispäivystykseen kuten muu-
kin päivystys ja akuuttitoiminta.  Tukipalvelut olisivat saatavilla tulovaiheessa ja potilas siir-
tyisi psykiatrian osastolle Huutonimelle vasta, kun tarkkailun/hoidon tarve on todettu.  
 
Huutoniemen tilankäyttöä pyritään tehostamaan käyttämällä tiloja väistötiloina purettavan H 
–talon toiminnalle.  
 
Kognitiivisen käyttäytymisterapian terapeutit valmistuvat joulukuussa 2016 ja silloin heidän 
psykoterapiaosaamista saadaan täysipainoisesti käyttöön potilaiden hoidossa.  
 
Uusi HPY palveluyksikkö tulee toimimaan myös Psykiatrian alueella. 
 
Toimintaa kehitetään edelleen psykiatrian strategian mukaisesti. Hoitotyön asiantuntijan toi-
mi on poistettu psykiatrian yksiköstä, joten psykiatrisen hoidon kehittämistoiminnan etenemi-
sen yhteistyön vastuu peruskuntien kanssa kuuluu muiden tehtävien ohella kaikille vastuualu-
een ja palvelualueen esimiehille.  
 
(Toimintasuunnitelma 2017 hallituksen kokousliite) 
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§ 29 Pohjanmaan Sote – mielenterveys- ja päihde – työryhmän käynnistyminen  

Vastuualuejohtaja Ekelund kertoi Pohjanmaan Sote työryhmien käynnistymisestä ja Mielen-
terveys ja päihdetyöryhmän toiminnan alkamisesta.Työryhmässä jäseninä monipuolinen edus-
tus päihde- ja mielenterveystyön organisaatioista peruskunnista, sairaanhoitopiiristä ja kol-
mannelta sektorilta. Työryhmät jättävät tehtäväalueistaan väliraportin joulukuussa 2016 ja 
loppuraportin omista esityksistään toiminnan järjestämisestä huhtikuun 2017 loppuun men-
nessä.  
 

§ 30 Muut asiat 

Ei muita asioita  

§ 31 Seuraava kokous 

Seuraava kokous 8.2.2017 klo 9.00 -11.00, aiheena Neuropsykiatrian toiminta Mieli- 
alapoliklinikalla ja jokin toinen uusi toiminta.    
 

§ 32 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.  
 
 
 
Kokouksen jälkeen Puheenjohtaja piti tiedotustilaisuuden järjestöjen edustajille.  
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Psykiatrian neuvottelukunta  8.2.2017 
 
§  1 Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen  
 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Todettiin läsnäolijat   
 

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

                  Päätös : Anne Salovaara–Kero ja Mikaela Ingo 
 
 
§ 4 Neuropsykiatrian työryhmän toiminta 

Mielialapoliklinikalla on aloittanut Neuropsykiatrian moniammatillinen työryhmä . Kliini-
nen erityissairaanhoitaja Kimmo Lepistö ja osastonhoitaja Birgitta Ivars kertovat toimin-
nasta.  

Alustajat esittelivät moniammatillisen Neurospsykiatrian työryhmän toimintaa,  
joka on nykyisessä muodossaan käynnistynyt keväällä 2016  Mielialapoliklinikalla 
(Liite 1). Poliklinikan henkilöstöresurssit riittävät tällä hetkellä tutkimukseen, ar-
viointiin ja diagnostisointiin, varsinaista pidempää neuropsykiatrista valmennusta 
ei voida toteuttaa nykyisillä resursseilla. Ryhmäinterventioita on suunnitteilla.  
Yksikön toiminta on osoittautunut tarpeelliseksi sairaanhoitopiirin alueella, myös 
panostus neuropsykiatrisen valmennukseen olisi tulevaisuudessa turvattava. Kliini-
nen erityissairaanhoitaja on mukana Pohjanmaan Parempi Arki –hankkeessa. Asi-
akkaat ohjautuvat yksiköstä takaisin lähettävälle tahoille ja järjestöjen tarjoamiin 
palveluihin, jos todetaan psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarve, ohjataan potilas 
tarkoituksenmukaisen jatkohoitoon.  
 
Keskustelu: Keskustelussa nousi esille ADHD oireilun yleisyys ja periytyvyys, laa-
dukkaan diagnostisoinnin merkitys, konsultaatiomahdollisuuksien hyödyntäminen, 
erityisesti asiakkaille merkitystä diagnoosin ja selityksen saamisesta pitkäänkin 
jatkuneisiin oireisiin ja käyttäytymiseen. Alueella käynnissä ADHD –hoitoketjun 
päivitys.Työnjako erikoissairaanhoidossa – < 16 vuotiaat diagnostisointi lasten-
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neurologian alueella ja > 16 vuotiaat aikuispsykiatrian yksikössä.  Vertaistuen mer-
kitys ja yhteistyö ADHD - ja Asperger-järjestöjen kanssa.  
 

 
§ 5 Sote mielenterveys –ja päihdetyöryhmän työskentelystä 

Yhtenä Pohjanmaan Sote – työn alatyöryhmänä toimii Mielenterveys - ja päihde asiantunti-
ja työryhmä. Työryhmän puheenjohtajistoon kuuluva vastuualuejohtaja Jesper Ekelund 
kertoo ryhmän tähänastisesta työskentelystä 

 
Vastuualuejohtaja Ekelund esitteli yleisesti alueen Sote –työryhmien toimintaa tä-
hänastisten raporttien pohjalta ja Mielenterveys- ja päihdepalvelujen työryhmän  
väliraporttia (Liite 2). Mielenterveys ja päihderyhmässä on keskusteltu yhteen 
paikkaan keskitettävistä palveluista, kolmeen keskukseen keskitettävistä palve-
luista ja niistä palveluista, jotka on tuotava lähelle asiakasta lähipalveluna eri 
kunnissa.  Hän esitteli myös Sote –talon rakentamiseen liittyvän psykiatrian alusta-
van suunnitelman, joka on tehty yhdessä Vaasan kaupungin edustajien kanssa.  Yh-
teistyössä kaupungin sosiaali– ja mielenterveyspalvelujen sekä lastenpsykiatrian 
vastuuhenkilöiden kanssa esitettiin vaihtoehdoksi Sote-taloon rakennettavan las-
tenpsykiatrian yksikölle rakennettavaksi Perhekeskusta, jossa vastaavat palvelut 
myös 24/7 toteutetaan Vaasan seudun kunnille ja myös muulle Pohjanmaan alueen 
lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitseville siltä osin, kun ne eivät toteudu 
lähipalveluina. Sote –talo suunnitelma tulee sh-piirin vastuuhenkilöiden muokkaa-
mana esityksenä seuraavaan hallitukseen ja maaliskuun valtuustoon hyväksyttä-
väksi.   
 
Keskustelu: Esityksen pohjalta käytiin yleisesti keskustelua tulevan maakunnan 
tehtävistä, järjestämisvastuusta ja asiantuntijuudesta, valinnanvapaudesta ja sen 
vaikutuksesta. Miten tavoiteltu integraatio toteutuu, millä välineillä ja keinoilla 
ohjaus toteutuu.  Hoidon tarpeen arviointi – ohjaako hoitoon niitä, jotka eivät tä-
män päivän arviointien pohjalta hoitoa tarvitse. Pohjanmaan erillisten Sote –
ryhmien työ tulisi olla poikittaista työskentelyä, koska niissä on toisiinsa liittyviä 
prosesseja. Myös Sote –talon osalta toivotaan laajempaa keskustelua koko alueen 
toimijoiden kanssa.   
 
 

§ 6 Muut asiat 

Vastuualueen ja palvelualueen ajankohtaiset kuulumiset: vastuualuejohtaja Jesper Eke-
lund ja ylihoitaja Maritta Kerätär 

 
Palvelualueen ylihoitaja vaihtuu 17.2.2017 ja ylihoitaja Tanja Jaakola aloittaa sil-
loin palvelualueella ja toimii neuvottelukunnan sihteerinä loppukauden. Mieliala-
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poliklinikan osastonhoitaja on valittu ylihoitajaksi lasten ja naistentautien sekä 
diagnostiikkakeskuksen palvelualueelle.  
Lastenpsykiatrian poliklinikalle tarvitaan väistötilat H–talon tyhjentämiseksi pur-
kamisen vuoksi. Lastenpsykiatrian poliklinikalle haetaan uusia tiloja Huutonimen 
alueelta ja se vaikuttaa eri yksiköiden toimintoihin Huutoniemellä (yksiköiden siir-
toja, tilojen teknisiä korjauksia uutta toimintaa varten). Lisäksi sairaanhoitopiirin 
johdon taholta palvelualueelle on asetettu 5 htv (225 000 euron) säästövaatimus 
vuoden 2017 hyväksyttyyn talousarvioon, tämä koskee hoitohenkilökuntaa.  Muu-
toksia hoidon avohoitoistamiseksi on tehty sulkemalla yksiköitä ja lopettamalla 
toimia, ja mutta uusia itse tuotettuja avohoitotoimintoja on myös aloitettu ja näin 
säästetty erikoissairaanhoidon ostopalveluissa.  Uusien hoitomuotojen kehittämis-
tä ja toteuttamista vaikeuttavat säästöt. 
 

§ 7 Seuraava kokous 

 Seuraava kokous 17.5.2017 klo 9.00 
 

§ 8 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05 
 
 
Ammattijärjestöjen tiedotustilaisuus pidettiin kokouksen jälkeen.  
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Alueellinen apuvälinekeskus 

 

Alueellisen apuvälinekeskuksen perustaminen on ollut suunnitteilla vuodesta 2005 lähtien ja hyväksytty 

sairaanhoitopiirin valtuustossa alueen järjestämissuunnitelmassa vuosille 2013-2016. Viimeisin alueelliseen 

apuvälinekeskukseen liittyvä selvitystyö tehtiin vuoden 2015 aikana. Samassa yhteydessä laadittiin 

alueellisten työryhmien kanssa yhteistyössä toimintakäsikirjaa liittyen lääkinnällisen kuntoutuksen 

apuvälineiden saatavuusperusteisiin. Tämän lisäksi Vaasan sairaanhoitopiirin oma asiantuntija on edustanut 

valtakunnallisten apuvälineiden saatavuusperusteiden laatimisessa. Vuoden 2017 alusta käynnistyi 

alueellisen apuvälinekeskuksen toteuttamisen valmistelu.  Alueellisen apuvälinekeskuksen lääketieteellinen 

vastuu on kuntoutusylilääkärillä. Toteutus tapahtuu vaiheittain siten, että alueellinen apuvälinekeskus on 

täydessä toiminnassaan vuonna 2019. 

 

Tavoite 

Tulevaan Sote -uudistukseen valmistautuessa alueellinen apuvälinekeskus on viimeistään toteutettava. 

Alueellisella apuvälinekeskuksella voidaan turvata tasavertainen apuvälinepalvelu Vaasan 

sairaanhoitopiirissä. Koordinointi ja kehittämisvastuu alueen apuvälinepalveluista tulee olemaan 

alueellisella apuvälinekeskuksella. Alueelliseen apuvälinekeskukseen on tarkoitus sisältyä myös 

sosiaalihuollon apuvälineet. Silmä-, korva- ja keuhkoyksiköiden apuvälineet eivät tulisi kuulumaan 

alueelliseen apuvälinekeskukseen. 

 
Seuraavassa kuvassa on kuvattu yksinkertaistettuna alueellisen apuvälinekeskuksen toimintakokonaisuutta. 

Kuvassa alueen lähipalveluyksiköillä tarkoitetaan nykyisiä terveyskeskuksia. Asukkaille tarjottavat 

lähipalvelut apuvälineiden osalta säilyvät kuten aikaisemminkin. Kustannustehokkuutta ja selkeyttä saadaan 

yhteisillä toimintatavoilla ja keskitetyillä hankinnoilla. 
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Kuva. Alueellisen apuvälinekeskuksen toimintakokonaisuus 

 

 

Apuvälinepalvelu 

Asiakkaat saavat myös jatkossa apuvälineensä lähipalveluperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas saa 

tarvitsemansa apuvälineet joko omasta perusterveydenhuollon yksiköstä tai kotiutuessaan sairaalasta.  

 

Vaikeasti liikuntavammaisten ja monivammaisten asiakkaiden vaativa apuvälinepalvelu sisältyy alueellisen 

apuvälinekeskuksen vastuulle. Myös kaikki lasten apuvälinepalvelu keskitetään apuvälinekeskukseen.  

 

Erikoissairaanhoidossa vastuu koko apuvälineprosessista - hankinta, luovutus, opastus, huolto ja pesu - 

säilyy entiseen tapaan näön apuvälineiden osalta silmätautien yksiköissä, kuulon apuvälineiden osalta 

korvatautien yksikössä ja hengityksen apuvälineiden osalta keuhkotautien yksikössä.  
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Apuvälinekeskuksen vastuulla on alueen apuvälinepalvelun osaaminen, koordinointi ja kehittäminen. Se 

tarjoaa apuvälineosaamisensa koko alueelle.  Hankinnat tapahtuvat osin ERVA -alueen yhteishankintoina, 

missä asiantuntijoita tarvitaan koko sairaanhoitopiirin alueelta. Päävastuu kuitenkin on alueellisella 

apuvälinekeskuksella hankinnoista, tilauksista, laskutuksesta, logistiikasta, koulutuksista ja osaamisen 

ylläpitämisessä.   

 

Kuljetus/Logistiikka, Huolto 

Apuvälineiden kuljetus apuvälinekeskuksen ja eri toimipisteiden välillä tapahtuisi alueella reittikuljetuksin 

esimerkiksi Pohjoisen ja Etelän jakelureiteillä. Lisäksi tarvitaan muita eri kuljetusvaihtoehtoja kiireellisten 

tilanteiden varalle.  

Myös jatkossa lähipalveluyksiköiden tulee pystyä toimittamaan apuvälineitä asiakkailleen kotiin. Pääperiaate 

on, että asiakkaiden ja omaisten tulee huolehtia apuvälineiden kuljetus itse, kuten aikaisemminkin. 

 

Huoltovastuu perusapuvälineistä säilyy lähipalveluyksiköissä. Alueellinen apuvälinekeskus vastaa 

erityisapuvälineiden ja esim. sähköisten apuvälineiden huollosta. Hu0llossa tarvittavat lisä- ja varaosat 

kustannetaan yhteisestä apuvälinebudjetista. 

 

Effector -tietohallintajärjestelmä 

Alueellinen apuvälinepalvelu edellyttää toimiakseen yhteisen tietohallintajärjestelmän. Yhteinen 

tietohallintajärjestelmä mahdollistaa koko apuvälinepalvelun hallinnoinnin piirin alueella.  Hallinnointiin 

kuuluu mm. hankintaprosessi, tilaukset, logistiikka, huolto sekä apuvälineiden kierrättäminen yksiköiden / 

asiakkaiden välillä. 

Tällä hetkellä sairaanhoitopiirin alueella Effector -tietojärjestelmä on käytössä apuvälinepalveluissa 

Pietarsaaressa (erikoissairaanhoidon apuvälineiden osalta), Laihialla, Mustasaaressa ja Vaasassa.  
 

Vuoden 2016 apuvälinehankintojen kustannukset 

Alla olevassa taulukossa on vuoden 2016 toteutuneet lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinehankintoihin 

liittyvät kustannukset. Sosiaalipuolen hankinnat eivät sisälly kustannuksiin. Keskussairaalan osalta 

toteutunut summa sisältää työntekijöiden palkat, Tikoteekin, apuvälinehankinnat, arvioidut tilakustannukset 

jatkossa.  

Taulukon kustannusten perusteella arvioidaan budjetti alueellisen apuvälinekeskuksen toiminnalle vuodelle 

2018. Ensimmäisen toimintavuoden aikana hyödyt näkyvät keskitettyjen hankintojen hankintahinnoissa, 

mutta jatkossa myös kierrätettävyyden lisääntymisellä.  
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LÄÄKINNÄLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEHANKINNAT 2016
€

Erikoissairaanhoidon kustannukset 1 725 000 apuvälineet ja palvelu
521 000 palkat ja muut kulut

2 246 000
Shp: jäsenkuntien kustannukset
Vaasa 167000

Laihia 67000 sis. effector ylläpito, apuvälineet, kuljetukset ym.

Mustasaari 120000 Mustasaari ja Vöyri

Närpiö, Kaskinen 93000

Maalahti, Korsnäs 38000

Kristiinankaupunki 35000

Piertarsaaren sos.ja terv.toimi 360000
(Larsmo, Nykarleby, Pedersöre)

Yht. 880000

Tietojärjestelmien yhtenäistäminen, kertaluonteiset maksut
Lisenssit (tuki, tilaukset, kulj.määr.) 9300
tietojen konversio
Pietarsaari, Uusikaarlepyy Effector 8160
effica/ympäristö a´4000€ 8000 Kristiinankaupunki, Pietarsaaren alueen tk:t
Abilita/ympäristö a´5100 € 10200 Närpiö, Maalahti-korsnäs

Ylläpitomaksu /vuosittain 30000
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Suunnitelma alueellisen apuvälinekeskuksen vaiheittaiselle toteuttamiselle 2017-2019 

 2017 2018 2019 

Effector Yhteinen 

apuvälinetietojärjestelm

ä otetaan käyttöön koko 

shp:n alueella. 

Apuvälineet siirretään 

yhteiseen rekisteriin. 

Uusien  moduulien käyttöönotto 

alueellisen tilauksien ja 

kuljetusmääräysten osalta. 

Myöhemmin myös 

huoltomoduulin käyttöönotto.  

Laajennetaan sosiaalipuolen 

apuvälineisiin. 

Henkilöstö

-resurssit 

Toukokuuhun mennessä 

määriteltävä tarkemmat 

resurssitarpeet. 

(siirrot?) 

- Apuvälineasiantuntija 

- Huoltomies 

- Sihteeriyksikön resurssi 

- Logistiikkatyöntekijä 

(palkkatuettu?) 

Erityisammattimies 

(rakennusinsinööri) 

- kartoittaa alueen 

sosiaalipuolen 

kodinmuutostyöproj

ektit. 

Logistiikka Selvitetään olemassa 

olevat logistiset ratkaisut 

ja tarpeita. Tarve? > 

kilpailutus.  

Toimitusten keskittämisen myötä 

logistiikka käytäntöön. 

 

Tilat / 

varasto 

Apuvälinekeskuksen 

muutto S-taloon. 

Varastotilan tarve? 

 Sosiaalipuolen apuvälineet, 

rampit, hissit vaativat 

varastotilaa, jotta voidaan 

myös kierrättää näitä 

alueellisesti. 

Huolto Keskussairaalan huolto 

apuvälineiden osalta 

yhdistettynä 

toiminnallisesti ja 

hallinnollisesti 

apuvälinekeskukseen. 

Lisä- ja varaosien 

kilpailuttaminen. 

(kustannussäästöä) 

Huoltomoduulin 

käyttöönotto koko alueella.  

 



 
Svd:s direktör – Shp:n johtaja   20.3.2017 

 

           
 
 
 
 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
§ 7 Lupa VSHP:n potilasturvallisuuden vaaratapahtuma-ilmoitusten 

eli  HaiPro tietokannan käyttöön tutkimustyössä 
 
§ 8 Hankintapäätös: Koronaariangiografialaitteisto sydänasemalle; Siemens 

Healthcare Oy; 975 040 €  
 
§ 9 Hankintapäätös: U-rakennuksen irtokalusteet; Isku Oy; 221 643 € 
 
§ 10 Turvallisen lääkehoitotyöryhmän kokoonpanon päivitys 
 
§ 11 Hankintapäätös:  Spect/CT-laitteisto kliinisen fysiologian ja isotooppilää-

ketieteen osastolle; GE Healthcare Finland Oy:n laitteistokokoonpano; 
813 000 €. 
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Förvaltningsdirektören – Hallintojohtaja 27.2.2017   

 

          

 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

2017 

 

§ 10 Laparaskoopin hankinta 

§ 11 KTG-laitteen hankinta 

§ 12 Indragning av tjänster och befattningar 

§ 13 Ersättningsanspråk för förlorade örhängen 

§ 14 Korvaus rikkoutuneista silmälaseista 

§ 15 Käytöstä poistetun irtaimiston myynti 

§ 16 Rotaatiomikrotomin hankinta 

§ 17 ABL-tarvikkeiden hankinta 

§ 18 Verikeskustarvikkeiden hankinta 

§ 19 Leikkausoptiikan hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 19 Tutkimuslupa tutkimukselle ”Vaikuttavuuden johtaminen G3-hanke”  

Miika Linna Aalto Yliopisto 
 

§ 20 Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för tvåspråkig 
patientdokumentation 

 
§ 21 Konfidentiell personalärende 
 
§ 22 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Fabryn tauti Suomessa ”; kardiolo-

gian apulaisylilääkäri Päivi Pietilä-Effati 
 
§ 22 Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation 
 
§ 23 Konfidentiell personalärende 
 
§ 23 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Tosilitsumabi-hoitoa saaneiden las-

tenreumapotilaiden valtakunnallinen tiedonkeruu”; lastentautien apu-
laisylilääkäri Maria Backström 

 
§ 24 Työryhmän asettaminen ”Hoitoon palaavien potilaiden koordinoimiseksi”  
 
§ 25 ”Ensihoitopalvelun SOTE-valmistelutyöryhmän” asettaminen 2017-2018 
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                                                                              20.3.2017 

 

           
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 23 Ändring till tjänsteregistret: En tjänst för röntgenskötare ändras till befattning 

fr.o.m. 1.8.2017 
 
§ 24 Ändring till tjänsteregistret: En sjukskötarevakans ändras till deltid 50 % + 25 % 

+ 25 % fr.o.m. 1.3.2017 på neurologiska polikliniken 
 
§ 25     -- 
 
§ 26 Val av patientombudsman; Marjut Meltoranta 
 
§ 27 Delegeringsbeslut; Tanja Jaakola blir överskötare på serviceområdet för psykiatri 
 
§ 28 Delegeringsbeslut; Birgitta Ivars blir överskötare på serviceområdet för kvinnor 

och barn samt för diagnostikcentret 
 
§ 29  Ylihoitajan viran siirto sairaanhoidon tuen palvelualueelta psykiatrian palvelu-

alueelle 
 
§ 30 Ylihoitajan palkkamenojen jako kahden yksikön kesken 
 
§ 31 Sairaanhoitajan toimen siirto sairaanhoidon tuen palvelualueelta avohoidon pal-

velualueelle 
 
§ 32 Tillstånd för magisteravhandling ”Mellanchefens dilemma” – Avdelningsskötares 

uppleverser av etiska problem. Examensarbete för högre yrkeshögskoleexamen 
inom social- och hälsovård; Magdalena Rönnlöf 

 
§ 33 Ändring till tjänsteregistret: En sjukskötarbefattning på patientservicepunkt änd-

ras till deltid 50 % + 50 %  fr.o.m. 20.3.2017. Befattning på 50 % överförs från pa-
tientservicepunkt till vårdservice-enhet 1 

 
§ 34 Lupa maisteritason opinnäytetyölle ”Esimiesasemassa olevien työntekijöiden ko-

kemuksia VKS organisaatiomallin sekä johtamisjärjestelmän muutoksesta”; Vaa-
san yo, sosiaali- ja terveyshallintotiede, hyvinvointipalveluiden johtamisen oh-
jelma; Riikka Vesalainen 

 
§ 35 Päätösvallan siirto henkilöstöhallinnollisissa asioissa esteellisyyden vuoksi 
 
§ 36 Lupa maisteritason opinnäytetyölle ”Organisaation sisäiset asiakkaat osana laa-

dunhallintaa” case Vaasan keskussairaalan hoidon palveluyksikössä; Vaasan yli-
opisto, sosiaali- ja terveyshallintotiede, hallintotieteiden maisteri ohjelma; Jenna 
Auranen 
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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät Manner-Suomen kunnilta, 
kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä muilta 
jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta
valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa 
mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. 

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 20.10.2015, 7.11.2015 ja 5.4.2016 
tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Osana 
uudistusta valmistellaan lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus edistää sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen 
saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan 
toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle 
kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 

Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan maakunnan ohjaus- ja 
seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien oikeuksien ja velvoitteiden täsmentämiseksi 
erityisesti asiakas- ja maksusetelijärjestelmässä. Säännöksien tarkentamisella pyritään siihen, että 
maakunnalla on riittävät keinot turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisella 
tavalla ja laissa ja muussa valtakunnallisessa ohjauksessa huolehditaan maakuntien toimivan
valtakunnallisesti riittävän yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tarkentamisella turvataan asiakkaan 
oikeusturva sekä selkeytetään palvelutuottajien asemaa. Tarkennukset valmistellaan 
lausuntokierroksen aikana lausuntopalautteen pohjalta, lausuntopyynnössä on tätä palvelevia 
kysymyksiä.

Valinnanvapauslainsäädäntöä on valmisteltu maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen. Sote- ja 
maakuntauudistuksessa lisäksi lakiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta laaditaan 
säännöksiä palvelun tuottamista koskevista olennaisista vaatimuksista (akkreditointi tai sertifiointi).
Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajia koskeva lakiesitys annetaan uudelleen 
lausunnolle. Näitä säädösehdotuksia koskevat lausuntopyynnöt annetaan helmikuussa 2017.
Valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen potilaslakiin ja sosiaalihuollon asiakaslakiin esitetään
lisättäväksi uudet säännökset tuetusta päätöksenteosta. Osana sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistusta yksinkertaistetaan myös rahoitusjärjestelmää. Monikanavarahoituksen 
yksinkertaistamisesta laaditaan hallituksen esitys vuoden 2017 aikana.

SuviPaivi.Saarikoski
Text Box
Liite § 43 / 1



LAUSUNTOPYYNTÖ 2 (6)

STM068:00/2015

31.1.2017

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn vastauksia on mahdollisuus perustella, minkä lisäksi 
kyselyssä on mahdollisuus vapaamuotoisen kommentointiin ja yksilöityihin 
säädösmuutosehdotuksiin. Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: 
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Kyselyyn voi vastata 
suomeksi tai ruotsiksi. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 28.3.2017 klo 16.15 mennessä.  
Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan 
saapuneet lausunnot. 

Sähköinen kysely löytyy Internet-osoitteesta: 
https://www.webropolsurveys.com/S/392351745CE21196.par

Kysely ei välttämättä aukea kaikilla selaimilla.

Lisätietoja kyselystä antavat:

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p.0295163012, s-posti tuomas.poysti@stm.fi
Osastopäällikkö, ylijohtaja, Outi Antila, p. 02951 63164, s-posti outi.antila@stm.fi
Osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 02951 63338, s-posti kirsi.varhila@stm.fi
Hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, p. 0295163092, s-posti pirjo.kainulainen@stm.fi

Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset:

Osastosihteeri Jenni Rantalainen, p. 02951 63003, s-posti jenni.rantalainen@stm.fi
Projektisihteeri Jaana Aho, p. 02951 63395, s-posti jaana.aho@stm.fi 

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti

Hallitusneuvos Pirjo Kainulainen
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LIITTEET Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, yleisperustelut 31.1.2017
Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, yksityiskohtaiset perustelut 31.1.2017
Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, lakiluonnos 31.1.2017
Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, säännösehdotukset tuetusta päätöksenteosta 31.1.2017
Lyhennelmä ehdotetusta asiakkaan valinnanvapausmallista 31.1.2017
Asiakkaan valinnanvapaus, yleisesittelydiat 26.1.2017
Usein kysyttyjä kysymyksiä valinnanvapaudesta
Valinnanvapauslaki osana sosiaali- ja terveyspalveluja koskevaa lainsäädäntöä, 
muistio 31.1.2017
Valinnanvapauslain muutoksenhakusäännökset, muistio 31.1.2017
Lausuntopyyntökysely tekstitiedostona 

JAKELU Valtioneuvoston kanslia
Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö
Puolustusministeriö
Ulkoasiainministeriö
Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö

Manner-Suomen kunnat
Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kuntayhtymät
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet
Maakuntien liitot
Kansaneläkelaitos
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Aluehallintovirastot
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Te-toimistot
VTT
Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Tasa-arvovaltuutettu
Lapsiasiavaltuutettu
Eläketurvakeskus
Sosiaalialan osaamiskeskukset
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus
Saamelaiskäräjät
Liikennevirasto
Maaseutuvirasto
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Tilastokeskus
Verohallinto
Väestörekisterikeskus
Tekes
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto KILA
Kuntien takauskeskus

Suomen Keskusta
Perussuomalaiset
Kansallinen Kokoomus
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vihreä liitto
Vasemmistoliitto
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Kristillisdemokraatit
Suomen Kommunistinen Puolue
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta
Liberaalipuolue - Vapaus valita
Piraattipuolue
Suomen Eläinoikeuspuolue r.p., 
Kansalaispuolue r.p.,
Feministinen puolue r.p. 

Valtakunnanvoudinvirasto
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Korkein hallinto-oikeus
Oikeuskanslerinvirasto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Suomen Kuntaliitto
Kunnallinen työmarkkinalaitos
Elinkeinoelämän keskusliitto  
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
STTK
Akava
Kunta-alan unioni
Pardia
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Hyvinvointialan liitto
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen Hammaslääkäriliitto
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Suomen Lääkäriliitto
Tehy ry
Lääkäripalveluyritykset LPY
Svenska Finlands Folkting SFF
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KEVA
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Suomen Yrittäjät
Keskuskauppakamari
Sairaanhoitajien liitto
Duodecim
Apollonia
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet
Valtakunnallinen vammaisneuvosto
Vammaisfoorumi
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry
Veronmaksajain Keskusliitto
Huoltovarmuuskeskus
Kansanterveystyön johtajien verkosto
Sairaanhoitopiirien johtajien yhdistys
Sosiaalijohto ry
VATT
Etla
Palkansaajien tutkimuskeskus
Kuluttajaliitto
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE

TIEDOKSI Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
Reformiministerit
Pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäki
Valtiosihteeri Samuli Virtanen
Valtiosihteeri Jari Partanen
Valtiosihteeri Risto Artjoki
Erityisavustaja Hanna-Maija Kause
Erityisavustaja Riikka Pirkkalainen
Erityisavustaja Niina Perälä
Erityisavustaja Tiina Ullvèn-Putkonen
Erityisavustaja Anssi Kujala
Erityisavustaja Mikko Kortelainen
Erityisavustaja Ville Valkonen
Erityisavustaja Elisa Tarkiainen
Erityisavustaja Sami Miettinen
Erityisavustaja Tuomas Vanhanen
Erityisavustaja Markku Rajala 
Erityisavustaja Hannu Väänänen 
Erityisavustaja Jannika Ranta 
Erityisavustaja Juha Halttunen 
Erityisavustaja Sakari Puisto
Virkamiesohjausryhmä
Virkamiesohjausryhmä maakuntauudistusta koskevissa asioissa
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Projektiryhmä
Valinnanvapaus- ja monikanavarahoituslakivalmisteluryhmä
Palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmä
STM osastot
- Kirjaamo
- Hankeikkuna
VM osastot
VM kirjaamo
TEM osastot
TEM kirjaamo
Ålands landskapsregering



Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
Lakiluonnos 31.1.2017

Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

[Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan maakun-
nan ohjaus- ja seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien oikeuksien 
ja velvoitteiden täsmentämiseksi erityisesti asiakas- ja maksusetelijärjes-
telmässä. Säännöksien tarkentamisella pyritään siihen, että maakunnalla 
on riittävät keinot turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhden-
vertaisella tavalla ja laissa ja muussa valtakunnallisessa ohjauksessa 
huolehditaan maakuntien toiminta valtakunnallisesti riittävän yhtenäisel-
lä tavalla. Lisäksi tarkentamisella turvataan asiakkaan oikeusturva sekä 
selkeytetään palvelutuottajien asemaa.  Tarkennukset valmistellaan lau-
suntokierroksen aikana lausuntopalautteen pohjalta, lausuntopyynnössä 
on tätä palvelevia kysymyksiä.]

1 luku Yleiset säännökset

1 § Lain tarkoitus ja soveltamisala

Lain tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita pal-
velun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannus-
teita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen.

Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Maa-
kunnan järjestämisvastuusta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa 
(XX/XXXX), jäljempänä järjestämislaki.

2 § Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) asiakkaalla maakunnan asukkaita ja muita henkilöitä, joille maakunnan on lakiin pe-

rustuen järjestettävä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja;
2) palvelutarpeen arvioinnilla sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36 ja 37 §:ssä tarkoitettua 

palvelutarpeen arviointia sekä terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettua hoidon
tarpeen arviointia;

3) asiakassuunnitelmalla potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992), jäl-
jempänä potilaslaki, 4 a §:n mukaista suunnitelmaa tutkimuksesta, hoidosta tai lää-
kinnällisestä kuntoutuksesta, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain (812/2000), jäljempänä sosiaalihuollon asiakaslaki, 7 §:n mukaista palvelu-
ja hoitosuunnitelmaa, sosiaalihuoltolain 39 §:n mukaista asiakassuunnitelmaa, ikään-
tyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-
luista annetun lain (980/2012), jäljempänä vanhuspalvelulaki, 16 §:n mukaista palve-
lusuunnitelmaa, vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
annetun lain (380/1987), jäljempänä vammaispalvelulaki, 3 a §:n 2 momentin mu-
kaista palvelusuunnitelmaa sekä lastensuojelulain (417/2007) 30 §:n mukaista asia-
kassuunnitelmaa;
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4) palvelun tuottajalla maakuntalain 52 §:ssä tarkoitettua maakunnan liikelaitosta sekä 
osakeyhtiötä ja muuta yhtiötä, yhteisöä, yhdistystä, osuuskuntaa, säätiötä ja itsenäistä 
ammatinharjoittajaa, joka tuottaa maakunnalle tämän lain mukaisen valinnanvapau-
den piiriin kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja;

5) palveluyksiköllä palvelun tuottajan hallinnollisesti järjestettyä kokonaisuutta, jossa 
tuotetaan tämän lain mukaisen valinnanvapauden piiriin kuuluvia sosiaali- ja terveys-
palveluja, palveluyksiköllä voi olla useita toimipisteitä;

6) suoran valinnan palveluilla palveluja, joissa asiakas voi itse valita palvelun tuottajan
suoraan ilman maakunnan osoitusta tai maakunnan liikelaitoksen tekemää palvelutar-
peen arviointia;

7) sosiaali- ja terveyskeskuksella palvelun tuottajan toimipistettä, jossa tuotetaan sosiaa-
li- ja terveydenhuollon suoran valinnan palveluja;

8) suunhoidon yksiköllä palvelun tuottajan toimipistettä, jossa tuotetaan suun terveyden-
huollon suoran valinnan palveluja;

9) maksusetelillä sosiaali- ja terveyskeskuksen tai suunhoidon yksikön asiakkaalle 
myöntämää sitoumusta korvata asiakkaan valitseman muun palvelun tuottajan anta-
man palvelun kustannukset suoran valinnan palvelun tuottajan ennalta määräämään 
arvoon asti;

10) asiakassetelillä järjestämisvastuussa olevan maakunnan liikelaitoksen asiakkaalle 
myöntämää sitoumusta korvata asiakkaan valitseman muun palvelun tuottajan anta-
man palvelun kustannukset maakunnan ennalta määräämään arvoon asti; sekä

11) henkilökohtaisella budjetilla järjestämisvastuussa olevan maakunnan liikelaitoksen 
asiakkaalle hänen avun, tuen ja palvelujen tarpeiden sekä niiden kustannusten perus-
teella myöntämää sitoumusta korvata asiakkaan valitsemien muiden palvelun tuottaji-
en antamien palvelujen kustannukset maakunnan liikelaitoksen ennalta määräämään 
arvoon asti.

3 § Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tässä laissa tarkoitettuihin palvelun tuottajiin sovelletaan lisäksi järjestämislakia ja sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen tuottamisesta annettua lakia (    /    ), jäljempänä palveluntuottajalaki.

Palveluista asiakkailta perittäviin maksuihin sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista annettua lakia (734/1992). Maakunta perii asiakkaalta hänen tämän lain perusteella saamis-
taan palveluista määräytyvät asiakasmaksut. Palvelun tuottaja voi kuitenkin periä asiakkaalta edellä 
mainitun lain 3 §:n mukaisen maksun käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta.  

Potilaan oikeudesta käyttää rajat ylittävän terveydenhuollon palveluja ja niistä aiheutuneiden kus-
tannusten korvaamisesta säädetään rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetussa laissa 
(1201/2013).

Sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista on voimassa li-
säksi, mitä niistä muualla lainsäädännössä säädetään. 
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2 luku Asiakkaan valinnanvapaus

4 § Asiakkaan oikeus valita 

Asiakkaalla on oikeus valita palvelun tuottaja ja tämän toimipiste sekä palveluja antava ammatti-
henkilö tai ammattihenkilöiden ryhmä siten kuin tässä tai muussa laissa säädetään.

Asiakas voi valita palvelun tuottajan koko Suomen alueelta, jollei lailla erikseen toisin säädetä.

5 § Valinnanvapaus suoran valinnan palveluissa

Jäljempänä 15 §:ssä tarkoitetuissa suoran valinnan palveluissa asiakkaalla on oikeus valita itse il-
man maakunnan osoitusta tai maakunnan liikelaitoksen tekemää palvelutarpeen arviointia:

1) sosiaali- ja terveyskeskus sekä suunhoidon yksikkö, joissa tuotetaan suoran valinnan palve-
luja 3 luvussa tarkoitetulla tavalla;

2) sosiaali- ja terveyskeskus sekä suunhoidon yksikkö, joissa tuotetaan suoran valinnan palve-
luja väliaikaisesti 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla; sekä

3) palveluja antava ammattihenkilö tai ammattihenkilöiden ryhmä 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella 
asiakkaalla on lisäksi oikeus valita hänelle myönnetyllä maksusetelillä palvelun tuottaja 17 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla.

6 § Valinnanvapaus maakunnan liikelaitoksen tuotantovastuulla olevissa palveluissa

Maakunnan liikelaitos vastaa muiden kuin suoran valinnan palvelujen tuottamisesta järjestämislais-
sa säädetyllä tavalla. Maakunnan liikelaitoksen tuottamissa palveluissa asiakkaalla on oikeus valita:

1) maakunnan liikelaitoksen perustason toimipiste 4 luvussa tarkoitetulla tavalla;
2) maakunnan liikelaitoksen erityistason toimipiste 4 luvussa tarkoitetulla tavalla:
3) väliaikainen maakunnan liikelaitoksen toimipiste 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla; sekä
4) palveluja antava ammattihenkilö tai ammattihenkilöiden ryhmä 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Maakunnan liikelaitoksen tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalla on lisäksi oi-
keus valita:

1) hänelle myönnetyllä asiakassetelillä palvelun tuottaja 5 luvussa säädetyllä tavalla; sekä 
2) hänelle myönnetyllä henkilökohtaisella budjetilla palvelun tuottaja sekä vaikuttaa palvelujen 

sisältöön 6 luvussa säädetyllä tavalla.

7 § Väliaikaisen palvelun tuottajan valinta

Jos asiakas asuu tai oleskelee väliaikaisesti valitsemansa maakunnan liikelaitoksen toimipisteen 
sijaintikunnan ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asu-
misen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää myös muussa kunnassa sijaitsevan maakun-
nan liikelaitoksen toimipisteen palveluja. Vastaavasti asiakas voi mainituissa tilanteissa käyttää 
myös muun kuin valitsemansa suoran valinnan palvelun tuottajan sosiaali- ja terveyskeskuksen tai 
suunhoidon yksikön palveluja, jos asiakas oleskelee kunnassa, jossa ei ole asiakkaan valitseman 
suoran valinnan palvelun tuottajan toimipistettä. Asiakas voi valita väliaikaisesti sosiaali- ja terve-
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yskeskuksen ja suunhoidon yksikön, jonka asiakkaiksi suoran valinnan palvelun tuottaja on ennalta 
julkisesti ilmoittanut ottavansa uusia asiakkaita.

Asiakkaan on tehtävä maakunnalle ilmoitus väliaikaisen palvelun tuottajan ja tämän toimipisteen 
valinnasta vähintään viikkoa ennen palvelutarvetta. Ilmoitus tehdään 66 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua tiedonhallintapalvelua käyttäen tai muutoin kirjallisesti maakunnalle, jonka asukas hän on.
Maakunnan on ilmoitettava asiakkaan valinnasta välittömästi pääasialliselle ja väliaikaiselle palve-
lun tuottajalle.

8 § Kiireellinen sosiaali- ja terveydenhuolto

Oikeudesta saada asuinpaikasta riippumatta kiireellistä sairaanhoitoa säädetään terveydenhuoltolain 
50 §:ssä ja oikeudesta saada kiireellistä sosiaalihuoltoa säädetään sosiaalihuoltolain 12 §:ssä.

Asiakkaalla on oikeus saada kiireellistä 15 §:ssä tarkoitettua sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä suun 
terveydenhuoltoa muultakin kuin valitsemaltaan suoran valinnan palvelun tuottajalta tämän toimi-
pisteen aukioloaikojen rajoissa.

9 § Ammattihenkilön valinta

Asiakas voi valita asiakassuhteessa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilön tai am-
mattihenkilöiden ryhmän siinä laajuudessa kuin se on toiminnan tarkoituksenmukaisen toteuttami-
sen ja asiakkaan turvallisen ja laadukkaan palvelun kannalta mahdollista.

Toistuvissa asiakassuhteissa ja saman hoitojakson aikana on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä 
mahdollisuus saman ammattihenkilön palveluihin.

10 § Palvelun tuottajan valinta alaikäiselle

Alaikäisen asiakkaan puolesta palvelun tuottajan valinnan tekee hänen huoltajansa tai muu laillinen 
edustajansa. Jos 12 vuotta täyttänyt alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kuitenkin kyke-
nee päättämään hoidostaan ja huolenpidostaan, hän voi tehdä itse palvelun tuottajan valinnan.

Jollei alaikäinen asiakas tai hänen laillinen edustajansa tee palvelun tuottajan valintaa, maakunnan 
on osoitettava asiakkaalle palvelun tuottaja, jonka toimipiste on parhaiten asiakkaan saavutettavissa.
Jos maakunta on osoittanut asiakkaalle palvelun tuottajan, asiakas tai hänen laillinen edustajansa 
voi kuitenkin tällöin vaihtaa palvelun tuottajaa määräajasta riippumatta.

11 § Palvelun tuottajan valinta erityistilanteissa

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9 §:ssä ja potilaan asemasta ja oike-
uksista annetun lain 6 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa on selvitettävä yhteistyössä täysi-ikäisen asiak-
kaan laillisen edustajan taikka lähiomaisen tai muun läheisen kanssa, mikä palvelun tuottaja vastaisi 
parhaiten asiakkaan tahtoa.

Jos täysi-ikäinen asiakas ei tee tai ei kykene tekemään itse palvelun tuottajan valintaa, eikä asiak-
kaalla ole laillista edustajaa tai laillinen edustaja ei tee palvelun tuottajan valintaa, maakunnan on 
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osoitettava asiakkaalle palvelun tuottaja, jonka toimipiste on parhaiten asiakkaan saavutettavissa. 
Jos maakunta on osoittanut asiakkaalle palvelun tuottajan, asiakas tai hänen laillinen edustajansa 
voi kuitenkin tällöin vaihtaa palvelun tuottajaa määräajasta riippumatta. 

12 § Valinnanvapautta koskevat rajoitukset

Oikeus valita palvelun tuottaja ja sen toimipiste ei koske terveydenhuoltolain 16 ja 17 §:ssä säädet-
tyjä kouluterveydenhuoltoa ja opiskeluterveydenhuoltoa.

Kun asiakkaalle on tehty tahdosta riippumatonta hoitoa tai huoltoa koskeva päätös, asiakkaan oi-
keudesta valita tahdosta riippumatonta hoitoa tai huoltoa tuottava maakunnan liikelaitoksen palve-
luyksikkö tai sen toimipiste voidaan poiketa asiakkaan hoitoon tai huolenpitoon liittyvästä perustel-
lusta syystä.

13 § Sosiaali- ja terveyspalvelut laitoshoidon aikana

Laitoshoidon tai laitospalvelujen antaja vastaa asiakkaalle annettavien sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen tuottamisesta laitoshoidon tai laitospalvelujen aikana. Jos asiakkaalle annetaan laitoshoi-
toa tai laitospalveluja yli kuukauden ajan, suoran valinnan palvelun tuottajan vastuu keskeytyy lai-
toshoidon tai laitospalvelujen ajaksi.

3 luku Suoran valinnan palvelut

14 § Sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön valinta

Asiakkaalla on oikeus valita sosiaali- ja terveyskeskus ja suunhoidon yksikkö. Valinta tehdään 15
§:ssä tarkoitettujen sosiaali- ja terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelukokonaisuuksien 
osalta erikseen. Asiakkaan valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen palvelun tuottajaan 
kummankin palvelukokonaisuuden osalta.

Suoran valinnan palvelun tuottajan on annettava asiakkaalle mahdollisuus asioida myös muissa 
toimipisteissään kuin asiakkaan valitsemassa sosiaali- ja terveyskeskuksessa tai suunhoidon yksi-
kössä.

15 § Suoran valinnan palvelut

Sosiaali- ja terveyskeskuksessa tuotettavaan sosiaali- ja terveydenhuollon suoran valinnan palvelu-
kokonaisuuteen sisältyy jäljempänä 2 momentin 1 kohdassa ja 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoite-
tut perustason ja laajennetun perustason palvelukokonaisuudet. Suunhoidon yksikössä tuotettavaan 
palvelukokonaisuuteen sisältyy 2 momentin 2 kohdassa ja 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetut suun 
terveydenhuollon palvelut. Maakunta voi lisäksi päättää, että palvelukokonaisuuksiin kuuluu muita-
kin palveluja. 

Perustasoon kuuluvat seuraavat palvelukokonaisuudet: 
1) sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluista:

a) terveydenhuoltolain 13 §:n mukainen terveysneuvonta ja terveystarkastukset;
b) perustason avoterveydenhuollon neuvonta ja ohjaus; 
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c) yleisten oireiden toteaminen ja oireen mukainen hoito, yleisten sairauksien lääketieteellinen 
tutkimus, taudinmääritys ja hoito sekä tavanomaisimpien pitkäaikaissairauksien toteaminen 
ja hoito; 

d) terveydenhuoltolain 22 §:n mukaisten todistusten antaminen silloin kun ne liittyvät edellä a -
c kohdissa annettuihin palveluihin;

e) sosiaalihuoltolain 6 §:n mukainen sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus sekä vanhuspalvelulain
12 §:n mukainen neuvonta ja ohjaus;

f) edellä mainittuihin palveluihin liittyvä vastaanottotoiminta.

2) suun terveydenhuollon palveluista: 
a) suusairauksien ennaltaehkäisy ja siihen liittyvä neuvonta ja muut palvelut sekä määräai-

kaiset suun terveystarkastukset;
b) suun ja hampaiden tutkimus, hoidon tarpeen arviointi ja hoidon suunnittelu;
c) suusairauksien oireiden toteaminen ja oireen mukainen hoito mukaan lukien iensairauk-

sien ja hammasinfektioiden hoito;
d) suun ja hampaiston korjaavat ja kirurgiset hoitotoimenpiteet;
e) hammaslääkärin todistukset ja lausunnot;
f) edellä mainittuihin palveluihin liittyvät kuvantamispalvelut ja vastaanottotoiminta.

Laajennettuun perustasoon kuuluvat maakunnan määrittelemien palvelukokonaisuuksien ja asiak-
kaiden palveluketjujen mukaisesti:
1) edellä 2 momentin 1 kohdassa mainittuihin palveluihin liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden konsultaatiot ja avovastaanottopalvelut; 
2) asiakkaan tilapäisesti ja lyhytaikaisesti tarvitsemat sosiaalihuoltolain 14 §:n 1 momentin mukai-

set palvelut;
3) edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua perustasoa vaativampiin suun terveydenhuollon pal-

veluihin liittyvät terveydenhuollon ammattihenkilöiden konsultaatiot ja avovastaanottopalvelut,
ei kuitenkaan sairaalaolosuhteita edellyttävät suun terveydenhuollon palvelut.
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Maakunta vastaa suoran valinnan palveluihin sisältyvien palvelukokonaisuuksien ja asiakkaiden 
palveluketjujen yksityiskohtaisemmasta määrittelystä maakunnan ja sen asukkaiden tarpeiden mu-
kaisesti. Maakunnan on julkaistava palvelukokonaisuuksien kuvaukset julkisessa tietoverkossa (in-
ternetissä). Tiedot on annettava asiakkaalle pyydettäessä myös suullisesti tai kirjallisesti.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä 2 ja 3 momentissa 
tarkoitettuihin suoran valinnan palvelukokonaisuuksista ja niihin sisältyvien palvelujen yksityiskoh-
taisemmasta määrittelystä.

16 § Sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön valinnasta ilmoittaminen

Asiakkaan on tehtävä sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön valinnasta ilmoitus 66
§:n 1 momentissa tarkoitettua tiedonhallintapalvelua käyttäen tai muutoin kirjallisesti maakunnalle, 
jonka asukas hän on.

Asiakas voi valita sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön, jonka asiakkaiksi suoran 
valinnan palvelun tuottaja on ennalta julkisesti ilmoittanut ottavansa uusia asiakkaita. Uudet asiak-
kaat on otettava sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön asiakkaiksi ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön vastuu palvelujen tuottamisesta 
alkaa viimeistään kolmen viikon kuluttua siitä, kun asiakas on tehnyt ilmoituksen tiedonhallintapal-
velua käyttäen tai siitä, kun asiakkaan muu kirjallinen ilmoitus on saapunut maakunnalle, jollei 
asiakas ole ilmoittanut myöhempää ajankohtaa asiakkuuden alkamiselle.

Jos asiakas on ilmoittanut valinnastaan kirjallisesti muutoin kuin tiedonhallintapalvelua käyttäen 
maakunnalle, maakunta ilmoittaa asiakkaan valinnasta valitulle suoran valinnan palvelun tuottajalle 
ja vahvistaa asiakkuuden alkamisajankohdan asiakkaalle viimeistään viikon kuluessa asiakkaan 
ilmoituksen saapumisesta. Palvelujen järjestämisestä vastaava maakunta huolehtii asiakkuuden siir-
tymistä koskevan tiedon antamisesta muille asiakkaan palvelujen tuottamisesta vastaaville tahoille.

Asiakas voi tehdä uuden sosiaali- ja terveyskeskusta ja suunhoidon yksikköä koskevan valinnan 
aikaisintaan vuoden päästä edellisestä valinnasta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus vaihtaa sosiaali-
ja terveyskeskusta ja suunhoidon yksikköä määräajasta riippumatta muuttaessaan asuinpaikkaansa.
Lisäksi maakunta voi asiakkaan hakemuksesta antaa oikeuden vaihtaa sosiaali- ja terveyskeskusta 
tai suunhoidon yksikköä muusta maakunnan harkitsemasta perustellusta syystä. 

17 § Maksuseteli

Suoran valinnan palvelun tuottajan on annettava asiakkaalle maksusetelin avulla mahdollisuus vali-
ta palvelun tuottaja suoran valinnan palvelukokonaisuuksiin kuuluvissa sellaisissa yksittäisissä toi-
menpiteissä ja palveluissa, jotka ovat palvelukokonaisuuden itsenäisiä osakokonaisuuksia. Samoin 
palvelun tuottaja voi menetellä silloin, jos palvelun tuottaja ei itse tuota jotakin suoran valinnan 
palveluihin kuuluvaa, asiakkaan tarpeen mukaista palvelua. Jos asiakas kieltäytyy vastaanottamasta 
maksuseteliä, suoran valinnan palvelun tuottaja vastaa asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuot-
tamisesta muulla tavoin.



8(25)

Suoran valinnan palvelun tuottajalla säilyy kokonaisvastuu asiakkaan palvelukokonaisuudesta sekä 
palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta myös silloin, kun asiakas käyttää 1 momentin mukaista 
mahdollisuutta valita palvelun tuottaja maksusetelillä.

Asiakkaalla on oikeus valita maksusetelillä annettavan palvelun tuottajaksi palvelun tuottaja, joka 
on palveluntuottajalain 10 §:n mukaisessa rekisterissä. Maksusetelillä ei voi saada palveluja maa-
kunnan liikelaitokselta. Suoran valinnan palvelun tuottajan on annettava asiakkaalle tietoa palvelun 
tuottajista, joilta asiakas voi saada palveluja maksusetelin perusteella, siten kuin sosiaalihuollon 
asiakaslain 5 §:ssä ja potilaslain 5 §:ssä säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoi-
tettujen palvelukokonaisuuden itsenäisten osakokonaisuuksien määrittelystä.

4 luku Maakunnan liikelaitoksen valinta 

18 § Asiakkaan oikeus valita maakunnan liikelaitos

Asiakas saa muut kuin suoran valinnan palvelut sen maakunnan liikelaitokselta, jonka asukas hän 
on. Palvelun tuottajana toimivalla maakunnan liikelaitoksella on palveluyksikkö, jolla on maakun-
nan asukkaiden palvelutarpeen edellyttämä määrä toimipisteitä. Toimipisteitä voi olla erikseen pe-
rustason palveluihin ja erityistason palveluihin.

Asiakas voi kuitenkin valita myös toisen maakunnan liikelaitoksen ja sen toimipisteen, jollei valin-
taoikeutta ole erikseen lailla tai sen nojalla rajoitettu. Valinnan voi tehdä erikseen perustason toimi-
pisteeseen 19 §:n mukaisesti ja erityistason toimipisteeseen20 §:n mukaisesti.

Valitulla maakunnan liikelaitoksella ei kuitenkaan ole velvollisuutta tuottaa asiakkaan kotiin vietä-
viä palveluja maakunnan ulkopuolelle.

19 § Perustason toimipisteen valinta

Asiakas voi valita sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluja tuottavan maakunnan liikelai-
toksen toimipisteen niiden palvelujen saamiseksi, joita ei ole saatavilla sosiaali- ja terveyskeskuk-
sista tai suunhoidon yksiköistä. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen toimipisteeseen. 
Maakunnan liikelaitos voi antaa asiakkaalle mahdollisuuden asioida myös muissa perustason toimi-
pisteissään kuin asiakkaan valitsemassa toimipisteessä.

Asiakkaan on ilmoitettava maakunnalle perustason toimipisteen vaihtamisesta. Ilmoitus tehdään 66
§:n 1 momentissa tarkoitettua tiedonhallintapalvelua käyttäen tai muutoin kirjallisesti maakunnalle, 
jonka asukas hän on. Vastuu siirtyy valitulle uudelle perustason toimipisteelle viimeistään kolmen 
viikon kuluttua siitä, kun asiakas on tehnyt ilmoituksen tiedonhallintapalvelua käyttäen tai siitä, kun 
asiakkaan muu kirjallinen ilmoitus on saapunut maakunnalle, jollei asiakas ole ilmoittanut myö-
hempää ajankohtaa.  Jos asiakas on tehnyt maakunnalle kirjallisen ilmoituksen muutoin kuin tie-
donhallintapalvelua käyttäen, maakunnan on ilmoitettava asiakkaalle siirron ajankohta viikon kulu-
essa asiakkaan ilmoituksen saapumisesta. Maakunta huolehtii asiakkuuden siirtymistä koskevan 
tiedon antamisesta muille asiakkaan palvelujen tuottamisesta vastaaville tahoille.
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Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Asiakkaalla on kui-
tenkin oikeus tehdä uusi valinta määräajasta riippumatta muuttaessaan asuinpaikkaansa. Lisäksi 
maakunta voi asiakkaan hakemuksesta antaa vaihtaa perustason toimipistettä muusta maakunnan 
harkitsemasta perustellusta syystä. 

20 § Erityistason toimipisteen valinta

Jos maakunnan liikelaitos on eriyttänyt perustason palvelut ja erityistason palvelut eri toimipistei-
siin, asiakkaalla on oikeus valita maakunnan liikelaitoksen erityistason toimipiste palveluissa, joita 
ei tuoteta maakunnan liikelaitoksen perustason toimipisteessä. Silloin kun erityistason palvelu edel-
lyttää lähetettä tai päätöstä, lähetteen tai päätöksen tekijän on selvitettävä asiakkaalle vaihtoehdot
toimipisteen valinnassa siten kuin sosiaalihuollon asiakaslain 5 §:ssä ja potilaslain 5 §:ssä sääde-
tään.

5 luku Asiakasseteli 

21 § Asiakassetelillä annettavat palvelut

Maakunta päättää ne muut kuin suoran valinnan palveluihin kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut, 
joiden järjestämisessä on käytettävä asiakasseteliä. Maakunnan on käytettävä palvelujen järjestämi-
sessä asiakasseteliä riittävässä määrin sen varmistamiseksi, että muissa kuin suoran valinnan palve-
luissa toteutuu asiakkaan valinnanvapaus. Maakunta ottaa asiakassetelin tarkemmasta käytöstä päät-
täessään huomioon järjestämislain 26 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset 
tavoitteet, maakunnan asukkaiden tarpeet ja järjestämislain 14 §:ssä tarkoitetun maakunnan palvelu-
strategian ja sen linjaukset muilta tuottajilta hankittavista palveluista. Maakunta huolehtii päätök-
senteossaan siitä, että maakunnan asukkailla toteutuu mahdollisuus valita palvelun tuottaja.

22 § Palvelutarpeen arviointi ja menettely asiakasseteliä annettaessa

Maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen arvioinnista, tervey-
denhuoltoa koskevan hoitopäätöksen teosta ja sosiaalihuoltoa koskevan hallintopäätöksen teosta 
siten, kuin niistä erikseen säädetään.

Jos edellytykset asiakassetelillä järjestettävän palvelun saamiselle täyttyvät asiakkaan palvelutar-
peen arvioinnin perusteella, asiakkaalle on annettava palveluun asiakasseteli. Asiakasseteli voidaan 
antaa asiakkaalle myös yksittäisiä palveluja laajempaan palvelukokonaisuuteen.

Jos asiakas kieltäytyy hänelle tarjotusta asiakassetelistä, maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan 
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta muulla tavoin.

23 § Asiakassetelipalvelun tuottajan valinta

Asiakkaalla on oikeus valita asiakassetelillä annettavan palvelun tuottajaksi palvelun tuottaja, joka 
on palveluntuottajalain 10 §:n mukaisessa rekisterissä. Asiakassetelillä ei voi saada palveluja maa-
kunnan liikelaitokselta.
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Maakunnan liikelaitoksen on annettava asiakkaalle tietoa palvelun tuottajista, joilta asiakas voi saa-
da palveluja asiakassetelin perusteella, siten kuin sosiaalihuollon asiakaslain 5 §:ssä ja potilaslain 5
§:ssä säädetään.

6 luku Henkilökohtainen budjetti

24 § Henkilökohtaisella budjetilla toteutettavat palvelut

Maakunnalla on velvollisuus ottaa käyttöön henkilökohtainen budjetti vanhuspalvelulain, vammais-
palvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaisissa muissa kuin 
suoran valinnan palveluihin kuuluvissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Maakunta voi päättää käyttää henkilökohtaista budjettia myös muiden kuin 1 momentissa tarkoitet-
tujen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden muiden kuin suoran valinnan palveluihin kuuluvien 
palvelujen järjestämiseen.

Maakunnan liikelaitoksen on annettava asiakkaalle selvitys palvelujen saatavuudesta, laadusta ja 
kustannuksista. Selvitys on annettava siten kuin siitä säädetään sosiaalihuollon asiakaslain 5 §:ssä 
tai potilaslain 5 §:ssä.

25 § Henkilökohtaisen budjetin myöntämisen edellytykset

Henkilökohtaista budjettia voidaan käyttää niiden asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluissa, joilla 
on jatkuvaa tuen ja avun tarvetta ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hallin-
noimaan oman palvelukokonaisuutensa. 

Henkilökohtaisen budjetin käyttöön ottaminen edellyttää asiakkaan palvelutarpeen arviointia sekä 
ohjausta ja tukea palvelujen suunnittelussa ja mahdollisuutta tuettuun päätöksentekoon. Maakunnan 
liikelaitos huolehtii asiakkaan neuvonnasta ja ohjauksesta palvelujen suunnittelussa siten kuin 21
§:n 3 momentissa säädetään. 

26 § Asiakkaan oikeus henkilökohtaiseen budjettiin

Jos 25 §:ssä säädetyt edellytykset henkilökohtaisella budjetilla järjestettävän palvelun saamiselle 
täyttyvät asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella, asiakkaalle on myönnettävä palveluun 
henkilökohtainen budjetti. Henkilökohtaisen budjetin perusteella asiakas valitsee palvelujen sisällön 
ja palvelun tuottajat. Henkilökohtaisella budjetilla ei voi kuitenkaan saada palveluja maakunnan 
liikelaitokselta.

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta henkilökohtaisesta budjetista, jolloin maakunnan 
liikelaitos vastaa asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta muulla tavoin.

27 § Menettely myönnettäessä henkilökohtaista budjettia

Maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen arvioinnista, asiakas-
suunnitelmasta sekä sosiaalihuoltoa koskevan hallintopäätöksen teosta siten, kuin niistä erikseen 
säädetään.
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Maakunnan liikelaitos tekee päätöksen henkilökohtaisesta budjetista sen jälkeen, kun asiakkaalle on 
tehty palvelujen tarpeen arviointi sekä asiakassuunnitelma. Henkilökohtaisen budjetin suuruutta 
arvioitaessa on otettava huomioon eri palvelujen käyttötarve ja se, mitä palvelujen tuottaminen 
maakunnan liikelaitoksessa maksaisi.

28 § Henkilökohtaisen budjetin hallinnointi

Henkilökohtainen budjetti on laadittava joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Henki-
lökohtaisen budjetin toteutumista on arvioitava vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutok-
set. Henkilökohtaista budjettia on tarkistettava, mikäli asiakkaan elämäntilanne, olosuhteet tai avun-
tarve olennaisesti muuttuvat. Henkilökohtaista budjettia on tarkistettava myös kustannustason olen-
naisesti muuttuessa tai jos henkilökohtaisen budjetin suuruus ei vastaa asiakkaan palvelutarvetta.

Henkilökohtaisen budjetin muutoksesta voi tehdä aloitteen asiakas, asiakkaan laillinen edustaja tai 
maakunnan liikelaitos.

7 luku Palvelun tuottajien hyväksymis- ja sopimusmenettelyt

29 § Palvelun tuottajia koskevat vaatimukset

Tämän lain tarkoittaman palvelun tuottajan on oltava palveluntuottajalain 10 §:n mukaisessa rekis-
terissä. Palvelun tuottajan on lisäksi oltava liittyneenä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007), jäljempänä asiakastietolaki, tarkoitettujen val-
takunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. Velvollisuus ei kuitenkaan koske sellaisia pal-
veluja ja palvelun tuottajia, joita palveluntuottajalain mukainen rekisteröintivelvoite ei koske.

30 § Suoran valinnan palvelujen kieli

Suoran valinnan palvelun tuottajan on tuotettava palvelut kunnan kielellä toimipisteessä, joka sijait-
see yksikielisessä kunnassa, sekä suomeksi ja ruotsiksi toimipisteessä, joka sijaitsee kaksikielisessä 
kunnassa. Suoran valinnan palvelun tuottajan tulee oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että yksityis-
henkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä.

Maakunta voi kuitenkin hakemuksesta myöntää suoran valinnan palvelun tuottajalle poikkeusluvan
velvollisuudesta tuottaa kaksikielisessä kunnassa palveluja molemmilla kansalliskielillä, jos toimi-
pisteen sijaintialueella on asiakkaiden yhdenvertaisesti saavutettavissa muita suoran valinnan palve-
lun tuottajien toimipisteitä siten, että asiakas voi saada palvelut omalla kielellään ja käyttää valin-
nanvapauttaan.

Maakunta voi peruuttaa myöntämänsä poikkeusluvan suoran valinnan palvelun tuottajalle, jos luvan 
myöntämisen jälkeen toimipisteen sijaintialueen olosuhteet muuttuvat siten, etteivät suoran valinnan 
palvelut ole asiakkaiden yhdenvertaisesti saavutettavissa molemmilla kansalliskielillä ja niin, että 
asiakas voi käyttää valinnanvapauttaan.
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31 § Maakunnan asettamat ehdot suoran valinnan palvelun tuottajille

Maakunta voi asettaa palvelujen laatua, voimavaroja ja saatavuutta sekä palveluketjuja ja palvelujen
yhteensovittamista koskevia ehtoja, jotka suoran valinnan palvelun tuottajan on täytettävä. Vaati-
musten on oltava yhdenmukaiset kaikille samanlaisia palveluja tuottaville yrityksille, yhteisöille ja 
ammatinharjoittajille. Maakunnan asukkaiden palvelutarpeet voidaan ottaa vaatimuksissa huomi-
oon.

Maakunta voi lisäksi edellyttää akkreditointia suoran valinnan palvelun tuottajalta.

Maakunta tekee hallintopäätöksen palvelun tuottajille asetettavista vaatimuksista. Vaatimukset on
julkaistava julkisessa tietoverkossa.

32 § Palvelun tuottajien kohtelun periaatteet 

Maakunnan on kohdeltava palvelun tuottajia yhdenvertaisella ja syrjimättömällä tavalla. Maa-
kunnan on noudatettava avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteita soveltaessaan valinnanvapaus-
järjestelmää.

33 § Ilmoittautuminen suoran valinnan palvelun tuottajaksi

Suoran valinnan palvelun tuottajaksi hyväksytään 29 ja 30 §:n mukaiset vaatimukset ja 31 §:ssä 
tarkoitetut edellytykset täyttävä palvelun tuottaja maakunnalle tehdyn ilmoituksen perusteella. Il-
moituksessa on oltava palvelun tuottajan nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä yh-
teystiedot ja sitoumus siitä, että tuottaja noudattaa tässä laissa, järjestämislaissa sekä muualla lain-
säädännössä palvelujen tuottamiselle säädettyjä sekä maakunnan määrittelemiä palvelujen vaati-
muksia. 

Lisäksi ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot siltä osin kuin ne poikkeavat palvelun tuottajien 
rekisterissä olevista tiedoista:

1) palveluyksikön nimi ja yhteystiedot;
2) toimipisteiden sijainti ja yhteystiedot sekä maantieteellinen alue, jolla palveluja on saatavil-

la, jos palveluja tuotetaan kiinteän toimipisteen ulkopuolelle;
3) asiakasmäärä;
4) palveluyksikön tuottamat palvelut;
5) mikä osa palveluista tuotetaan itse omana toimintana ja mikä osa hankitaan sopimuksen,

maksusitoumuksen tai maksusetelin perusteella muilta palvelun tuottajilta;
6) palvelutoimintaan osallistuvan henkilöstön määrä ja koulutus; sekä

7) yhteyshenkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot.

Ilmoitus on toimitettava maakunnalle 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua tiedonhallintapalvelua käyt-
täen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä ilmoi-
tuksessa ilmoitettavista tiedoista ja sähköisen ilmoituksen tietoteknisistä vaatimuksista.
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34 § Hyväksyminen suoran valinnan palvelun tuottajaksi

Maakunta hyväksyy suoran valinnan palvelun tuottajan 33 §:n mukaisesti tehdyn ilmoituksen perus-
teella. Maakunta voi ennen hyväksymispäätöstä tarkastaa suoran valinnan palvelun tuottajan toi-
minnan ja toimitilat.

Maakunta hankkii viran puolesta muilta viranomaisilta hyväksymisen mahdollisesti edellyttämät 
lisätiedot. Maakunnalla on oikeus saada tiedot maksutta ja salassapitosäännösten estämättä. Tiedot 
voidaan luovuttaa maakunnalle teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti.

Maakunnan on tehtävä päätös palvelun tuottajan hyväksymisestä neljän viikon kuluessa ilmoituksen 
saapumisesta.

35 § Hyväksymisen peruuttaminen

Maakunta voi peruuttaa hyväksymisen, jos palvelun tuottaja ei täytä enää 29 - 31 §:ssä säädettyjä 
toimintaedellytyksiä. Hyväksyminen voidaan peruuttaa myös, jos palvelujen laadussa on asiakas-
tai potilasturvallisuuden vaarantavia puutteita eikä niitä korjata maakunnan määrittelemässä koh-
tuullisessa ajassa. 

Maakunta peruuttaa palvelun tuottajan hyväksynnän myös palvelun tuottajan ilmoituksesta tai jos 
palvelun tuottaja lopettaa suoran valinnan palvelujen tuottamisen. 

Maakunnan on peruutettava hyväksyntä, jos palvelun tuottaja ei ole enää palveluntuottajarekisteris-
sä, valvontaviranomainen on kieltänyt tuottajan toiminnan, tuottaja on mennyt konkurssiin taikka 
asiakas- tai potilasturvallisuuteen kohdistuu välitön vakava vaara.

36 § Sopimus suoran valinnan palvelun tuottajan kanssa

Ennen kuin palvelun tuottaja aloittaa maakunnan hyväksymien suoran valinnan palvelujen tuottami-
sen palvelun tuottajan ja maakunnan on tehtävä sopimus palvelutuotannon aloittamisesta ja palvelu-
jen toteuttamiseen liittyvistä asioista. Sopimuksessa on oltava ainakin seuraavat asiat:

1) milloin palvelujen tuottaminen aloitetaan; 
2) sopimuksen kesto, jos se ei ole toistaiseksi voimassa oleva;
3) miten palvelun tuottaja varmistaa palvelujen tuotannon häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa;
4) miten palvelun tuottaja toimittaa maakunnalle toiminnan seurannan edellyttämät tiedot;
5) miten tuottaja toteuttaa maakunnan palvelustrategiaan ja palvelulupaukseen sekä asiakkai-

den palvelukokonaisuuksiin ja palveluketjuihin samoin kuin palvelujen yhteensovittamiseen 
liittyviä ehtoja; ja

6) korvaukset ja niiden perusteet.

Maakunta ja palvelun tuottaja voivat sopia myös muista kuin 1 momentissa säädetyistä asioista, 
jotka koskevat palvelujen tuottamista. 

37 § Luettelo suoran valinnan palvelun tuottajista 

Maakunta ylläpitää julkisessa tietoverkossa olevaa luetteloa suoran valinnan palvelun tuottajista. 
Tiedot on annettava asiakkaalle pyydettäessä myös suullisesti tai kirjallisesti. Luettelossa on oltava 
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ainakin tiedot palveluyksikön ja sen toimipisteiden nimistä ja niissä tuotettavista palveluista, yh-
teystiedot, vastuuhenkilö yhteystietoineen ja tiedot palvelujen saatavuudesta ja laadusta.

38 § Suoran valinnan palveluissa noudatettava sopimus ja sopimuksen muuttaminen

Suoran valinnan palvelun tuottajan on tehtävä sopimus jokaisen maakunnan kanssa, jonka alueella 
palvelun tuottajalla on sosiaali- ja terveyskeskus tai suunhoidon yksikkö. Suoran valinnan palvelun 
tuottajalla ei ole velvollisuutta tuottaa muita palveluja, kuin joiden tuottamiseen se on sitoutunut 
kunkin maakunnan kanssa tekemässään sopimuksessa. 

Suoran valinnan palveluissa noudatetaan sopimusta, jonka asiakkaan palveluista järjestämisvastuus-
sa oleva maakunta on tehnyt asiakkaan valitseman suoran valinnan palvelun tuottajan kanssa. Jollei 
järjestämisvastuussa oleva maakunta ole tehnyt sopimusta asiakkaan valitseman suoran valinnan 
palvelun tuottajan kanssa, noudatetaan sopimusta, jonka palvelun tuottaja on tehnyt sen maakunnan 
kanssa, jonka alueella asiakkaan valitsema sosiaali- ja terveyskeskus tai suunhoidon yksikkö toimii.

Maakunta voi päätöksellään muuttaa 36 §:ssä tarkoitettua sopimusta sekä suoran valinnan palveluis-
ta maksamiensa korvausten määrää ja perusteita siltä osin kuin laissa tai lain nojalla annetussa ase-
tuksessa tai valtioneuvoston päätöksessä ei säädetä toisin. Maakunnan päättämät muutokset tulevat 
voimaan maakunnan ilmoittaman siirtymäajan jälkeen, mutta kuitenkin aikaisintaan 30 päivän ku-
luttua siitä, kun palvelun tuottajan katsotaan saaneen muutoksesta tiedon. Maakunnan tulee siirty-
mäaikaa määritellessään ottaa huomioon muutoksen laatu sekä vaikutukset palvelun tuottajille ja 
asiakkaille. 

Palvelun tuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus muutosten johdosta noudattaen 39 §:n 1 momentis-
sa säädettyä irtisanomisen määräaikaa. Irtisanomisajan aikana noudatetaan niitä ehtoja, jotka olivat 
voimassa ennen muutosta. Jos palvelun tuottaja ei ole kirjallisesti ilmoittanut maakunnalle sopi-
muksen irtisanomisesta 30 päivän kuluessa siitä, kun palvelun tuottajan katsotaan saaneen muutok-
sesta tiedon, katsotaan palvelun tuottajan hyväksyneen muutokset.

39 § Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Palvelun tuottaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen suoran valinnan palvelujen
tuottamisesta. Irtisanominen tulee voimaan aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun irti-
sanomisesta on ilmoitettu maakunnalle.  Palvelun tuottaja voi purkaa sopimuksen, jos maakunta ei 
ole maksanut 36 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaisia korvauksia määräajassa tai maakunta on 
muutoin rikkonut olennaisesti sopimusehtoja.

Maakunta voi tuottajaa kuultuaan irtisanoa sopimuksen, jos palvelun tuottaja on toistuvasti jättänyt 
noudattamatta lakisääteisiä velvoitteitaan tai 36 §:n mukaisen sopimuksen ehtoja eikä ole korjannut 
havaittuja puutteita maakunnan asettamassa määräajassa. Irtisanominen tulee voimaan aikaisintaan 
kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanomisesta on ilmoitettu palvelun tuottajalle.  

Maakunta voi purkaa sopimuksen jos palvelun tuottaja ei ole enää palveluntuottajarekisterissä, val-
vontaviranomainen on kieltänyt tuottajan toiminnan, tuottaja on mennyt konkurssiin taikka asiakas-
tai potilasturvallisuus on vakavasti vaarantunut.

Maakunnan on huolehdittava siitä, että sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta huolimatta asi-
akkaat saavat keskeytyksettä tarvitsemansa palvelut. 
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8 luku Palvelujen tuottaminen ja palvelun tuottajien velvoitteet

40 § Yhtiöittämisvelvoite

Maakunnan liikelaitos ei voi itse tuottaa suoran valinnan palveluja eikä maksu- tai asiakassetelillä 
tuotettavia palveluja. Maakunta voi kuitenkin perustaa omistamansa yhtiön tai yhteisön edellä tar-
koitettujen palvelujen tuottamiseksi (yhtiöittämisvelvollisuus).

41 § Suoran valinnan palvelujen tuottaminen

Suoran valinnan palvelun tuottaja voi huolehtia palvelukokonaisuuden tuottamisesta:
1) tuottamalla palvelut itse;
2) sopimuksin yhdessä muun palvelun tuottajan kanssa; 
3) hankkimalla palveluja toiselta palvelun tuottajalta; tai
4) antamalla asiakkaalle maksusetelin, jolla suoran valinnan palvelun tuottaja sitoutuu maksamaan 

asiakkaan toiselta palvelun tuottajalta saamat palvelut maksusetelissä määriteltyyn arvoon asti.

Hankkiessaan palveluja toiselta palvelun tuottajalta suoran valinnan palvelun tuottaja vastaa siitä, 
että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään suoran valinnan palveluilta. Suoran 
valinnan palvelun tuottajalla säilyy aina kokonaisvastuu yksittäisen asiakkaan saamasta palveluko-
konaisuudesta.

42 § Suoran valinnan palvelun tuottajan velvoitteet

Suoran valinnan palvelun tuottaja vastaa 15 §:ssä tarkoitetun sosiaali- ja terveydenhuollon tai suun
terveydenhuollon palvelukokonaisuuden tai molempien palvelukokonaisuuksien tuottamisesta pal-
velun tuottajan kanssa sopimuksen tehneen maakunnan määrittelemällä tavalla. Palvelun tuottaja 
voi kuitenkin itse määritellä, millä alueella se tuottaa toimipisteensä ulkopuolelle annettavia palve-
luja, jos niitä sisältyy suoran valinnan palvelukokonaisuuteen.

Palvelun tuottajan on ilmoitettava palvelun tuottamista koskevista olennaisista muutoksista maa-
kunnalle vähintään kaksi kuukautta ennen muutosta sekä vähäisemmistä muutoksista vähintään 
kaksi viikkoa ennen muutosta. Jos muutos johtuu häiriötilanteen tai poikkeusolojen vuoksi tarvitta-
vista välttämättömistä toimenpiteistä palvelutuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi, muutoksista on 
ilmoitettava viipymättä sen jälkeen, kun tuottajalla on tieto muutoksesta. Ilmoitus tehdään 66 §:n 1 
momentissa tarkoitettua tiedonhallintapalvelua käyttäen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tar-
vittaessa antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitkä ovat palvelun tuottamista koskevia olennaisia 
muutoksia.

Suoran valinnan palvelun tuottajan on tehtävä toiminta-alueellaan yhteistyötä maakunnan ja kuntien
kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi maakunnan kanssa tekemässään sopimuksessa mää-
ritellyllä tavalla.

Suoran valinnan palvelun tuottajan on ilmoitettava julkisessa tietoverkossa enimmäisasiakasmää-
ränsä sekä ajantasaisesti se, kuinka paljon uusia asiakkaita se pystyy ottamaan asiakkaikseen. Tiedot 
on annettava asiakkaalle pyydettäessä myös suullisesti tai kirjallisesti.
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Palvelun tuottajan on ilmoitettava julkisessa tietoverkossa ajantasaisesti palveluun pääsyn tosiasial-
liset odotusajat. Tiedot on annettava asiakkaalle pyydettäessä myös suullisesti tai kirjallisesti. Odo-
tusajat eivät saa ylittää terveydenhuoltolain 51 §:ssä säädettyjä hoitoon pääsyn enimmäisaikoja.

Jos asiakkaalla ilmenee tarvetta muihin sosiaali- tai terveydenhuollon palveluihin, kuin suoran va-
linnan palvelun tuottajan vastuulla oleviin palveluihin, palvelun tuottajan on ohjattava asiakasta 
hakeutumaan palvelutarpeen arviointiin maakunnan liikelaitokseen. Lisäksi palvelun tuottaja voi 
ohjata asiakkaan muihin tarvittaviin maakunnan, kunnan tai muiden tahojen järjestämiin palvelui-
hin. 

43 § Palvelun tuottajan velvoitteet annettaessa palveluja maksusetelillä, asiakassetelillä ja henkilö-
kohtaisella budjetilla

Antaessaan palveluja maksusetelillä, asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla palvelun tuot-
taja vastaa annettavan palvelun sisällöstä ja tuottamisesta siten kuin maksu- tai asiakassetelissä tai 
henkilökohtaista budjettia koskevassa asiakassuunnitelmassa on määritelty. Palvelun tuottaja voi 
kuitenkin itse määritellä, millä alueella se tuottaa toimipisteensä ulkopuolelle annettavia palveluja.

Palvelun tuottajan on ilmoitettava 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua tiedonhallintapalvelua käyttäen
ajantasaisesti maksusetelillä, asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla annettavat palvelut,
mahdolliset maksu- tai asiakassetelin arvoa tai palvelun sisältöä koskevat ehdot palvelun antamisel-
le sekä palveluihin pääsyn odotusajat. Tiedot on annettava asiakkaalle pyydettäessä myös suullisesti 
tai kirjallisesti. Odotusajat eivät saa ylittää terveydenhuoltolain 51 §:ssä säädettyjä hoitoon pääsyn 
enimmäisaikoja.

44 § Palvelun tuottajan toiminnan taloudellinen eriyttäminen 

Palvelun tuottajan on kirjanpidossaan eriytettävä julkinen rahoitus, joka on annettu: 
1) suoran valinnan palvelujen tuottamiseen; ja
2) työterveyshuollon palvelujen tuottamiseen. 

Edellä 1 momentin tarkoittama erilliskirjanpitovelvollinen yritys on velvollinen pitämään erillistä 
kirjanpitoa 1 momentissa mainituista toiminnoista siten, että siitä ilmenee:

1) toimintokohtaisesti kohdistettuina kaikki tulot ja menot, jotka tulee eritellä objektiivisesti 
perusteltavien kustannuslaskennan periaatteiden mukaisesti, mitä menettelyä tulee noudattaa 
johdonmukaisesti; ja 

2) lisätietona selkeä kuvaus edellä mainituista kustannuslaskennan periaatteista.

Tämän lain mukaisesti eriytettyjen toimintojen tuotot ja kulut tulee esittää tilikausittain erillisessä 
tuloslaskelmassa, jonka tulee olla johdettavissa erilliskirjanpitovelvollisen yrityksen kirjanpidosta. 
Tuloslaskelman laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin erilliskirjanpitovelvolliseen yritykseen 
sovellettavia kirjanpitosäännöksiä.

Eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat lisätietoineen ovat julkisia, ja ne esitetään erilliskirjanpito-
velvollisen yrityksen tilinpäätöksen liitetietona.

Eriytettyjen toimintojen tuloslaskelman ja sen lisätietojen tarkemmasta sisällöstä ja julkistamisesta 
voidaan säätää erikseen valtioneuvoston asetuksella.
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45 § Palvelun tuottajan velvollisuus tilinpäätös- ja verotustietojen antamiseen

Suoran valinnan palvelun tuottajan ja asiakassetelillä annettavan palvelun tuottajan on annettava 
tämän lain mukaisesta toiminnastaan ja taloudestaan sekä verotuksestaan seuraavat tiedot:
1) tilinpäätös ja siihen liittyvä toimintakertomus;
2) verotuspaikkaa ja verotettavaa tulosta koskevat yhteenvetotiedot;
3) tiedot johdon palkoista ja palkkioista sekä sidonnaisuuksista ja liiketoimista palvelun tuottajan 

lähipiiriin kanssa;
4) selvitys ohjaus- ja hallintojärjestelmästään sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja 

palvelun tuottajan yhteiskuntavastuuta koskevista toimintaperiaatteista ja niiden toteuttamisesta;
5) yhteenvetotiedot sisältävä selvitys osallistumisestaan tutkimukseen, koulutukseen ja kehittämis-

toimintaan ja palvelun tuottajan sitä koskevista toimintaperiaatteista; sekä
6) selvitys siitä, miten asiakkaiden tarpeet ja osallistuminen on otettu huomioon palvelun tuottajan 

toiminnassa. 

Kirjanpitolain 1 luvun 4 a §:ssä tarkoitetun pienyrityksen on annettava ainoastaan tilinpäätös sekä 
tiedot verotuspaikastaan ja verotettavasta tuloksestaan. 

Tiedot annetaan 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua tiedonhallintapalvelua käyttäen. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan säätää tarkemmin maakunnalle toimitettavien tietojen yksityiskohdista ja tieto-
jen toimittamisen tavoista.

46 § Palvelun tuottajan velvollisuus palvelutoimintaa koskevien tietojen antamiseen

Edellä 3 – 6 luvuissa tarkoitettujen palvelun tuottajien on toimitettava maakunnalle tiedot asiakkais-
ta, asiakkaille annetuista palveluista, maksuseteleistä, asiakasseteleistä ja henkilökohtaisista budje-
teista sekä suoritetuista toimenpiteistä ja palvelujen vaikutuksista. Lisäksi maakunnalle on annetta-
va tiedot valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen kustannuksista. 

Tiedot annetaan maakunnalle 66 §:n 1 momentissa tarkoitettua tiedonhallintapalvelua käyttäen. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin maakunnalle toimitettavien tietojen yksi-
tyiskohdista ja tietojen toimittamisen tavoista.

47 § Palvelun tuottajan vastuu palveluista

Palvelun tuottajan vastuu palveluista määräytyy sen mukaan, mitä tässä laissa tai muualla sääde-
tään, sekä mitä maakunnan toiminnalle asettamista edellytyksistä tai ehdoista johtuu. Lisäksi palve-
lun tuottaja vastaa palveluunsa liittyneiden hoitokomplikaatioiden ja vastaavien korjaamisen kus-
tannuksista.

48 § Kilpailulain soveltaminen

Kilpailu- ja kuluttajaviraston oikeudesta puuttua maakunnan tai maakunnan määräysvaltaan kuulu-
van yhteisön kilpailulain vastaiseen menettelyyn tai toiminnan rakenteeseen säädetään kilpailulaissa 
(948/2011).
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9 luku Palvelun tuottajalle suoritettavat korvaukset

Yleiset periaatteet

49 § Korvaamisen yleiset periaatteet

Palvelun tuottajalle maksettavien korvausten on kannustettava tehokkaisiin palveluihin sekä edistet-
tävä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä toimintakyvyn ylläpitämistä. Korvausten on tuettava 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaikuttavuustavoitteita, asiakkaiden valinnanvapautta ja 
maakuntatalouden kestävyyttä. Korvausten on perustuttava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
tuotteistukseen, tuotehintaan tai vastaavaan, jolla maakunta seuraa omaa toimintaansa.

Korvaukset suoran valinnan palvelun tuottajille

50 § Suoran valinnan palvelun tuottajan korvaukset

Maakunta päättää osana palvelujen tuotannon ohjausta suoran valinnan palvelun tuottajalle makset-
tavasta korvauksesta niiltä osin kuin tässä laissa ja tämän lain perusteella annetussa asetuksessa ei 
ole tarkemmin säädetty.

Maakunta voi päätöksellään muuttaa suoran valinnan palveluista maksamiensa korvausten määrää 
ja perusteita siten, kuin 38 §:ssä säädetään.

51 § Kiinteä korvaus

Suoran valinnan palvelun tuottaja saa jokaisesta listautuneesta asiakkaasta maakunnan määrittele-
män kiinteän korvauksen. Kiinteällä korvauksella tarkoitetaan maakunnan suoran valinnan palvelun
tuottajalle maksamaa tarvetekijöihin perustuvaa asiakaskohtaista vastuuaikaan sidottua korvausta 
suoran valinnan palvelukokonaisuuteen kuuluvista palveluista. 

Maakunnan tulee kohdentaa suoran valinnan palveluihin varatusta määrärahasta vähintään 4/5 
osuus kiinteällä korvauksella maksettavaksi.

Kiinteän korvauksen suuruutta määritettäessä maakuntien on noudatettava kansallisia tarvetekijöitä,
joita ovat maakuntien asukkaiden ikä, sukupuoli ja työssäkäynti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee tarvetekijöille kansalliset painokertoimet. Maakunta 
voi kiinteän korvauksen suuruutta määritellessään poiketa tarvetekijöille määritellyistä kansallisista 
painokertoimista.

Maakunta voi määritellä erikseen erityisiä ryhmäkohtaisia kiinteitä korvauksia, jotka perustuvat 
kansallisiin tarvetekijöihin. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 2 momentissa tarkoitetusta kiinte-
än korvauksen suhteellisesta määrästä sekä 3 momentissa tarkoitetuista kansallisista tarvetekijöistä 
sekä painokertoimista, jolloin maakunta ei voi enää poiketa kansallisista painokertoimista 4 mo-
mentin perusteella. 
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52 § Kiinteän korvauksen perusteena oleva aika

Maakunta maksaa palvelun tuottajalle korvauksen suoran valinnan palveluista siltä ajalta, kun pal-
velun tuottajalla on ollut vastuu asiakkaan palvelujen tuottamisesta. 

53 § Korvausten maksutapa ja maksuaikataulu

Maakunta ja palvelun tuottaja sopivat 36 §:ssä tarkoitetussa sopimuksessa korvausten maksutavasta 
sekä maksuaikataulusta. 

Maakunta ei voi maksaa palvelun tuottajalle ennakkomaksua suoran valinnan palvelun tuottamises-
ta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetusta maksu-
tavasta sekä maksuaikataulusta.

54§ Kannustinperusteiset korvaukset

Maakunta voi asettaa suoran valinnan palvelun tuottajalle korvausten perusteiksi palvelujen laatuun, 
kustannustehokkuuteen sekä vaikuttavuuteen liittyviä mittareita ja perusteita. Maakunta voi maksaa 
sen etukäteen määrittelemien perusteiden täyttymisestä kannustinperusteisia korvauksia tai periä 
palvelun tuottajalta sanktiomaksuja, jos perusteet eivät täyty. 

Maakunnan tulee käyttää suoran valinnan palvelun tuottajien suoriutumisen arvioinnissa yhdenver-
taisia mittareita ja perusteita. Maakunnan tulee tiedottaa käyttämistään mittareista ja perusteista ja 
näiden muutoksista palvelun tuottajia hyvissä ajoin niin, että palvelun tuottajat pystyvät suunnitte-
lemaan toimintaansa vaatimusten mukaisesti.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kannustinperusteisten korvausten 
mittareista ja perusteista sekä näiden perusteella maksettavien kannustinperusteisten korvausten tai 
sanktiomaksujen vähimmäismääristä.

55 § Suoriteperusteiset korvaukset

Maakunta voi päättää toimenpiteistä tai palvelukokonaisuuksista, joista palvelun tuottajalle makse-
taan suoriteperusteinen korvaus, jos tämä on perusteltua 49 §:ssä mainittujen periaatteiden kannalta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetuista toi-
menpiteistä ja palvelukokonaisuuksista sekä niiden tarkemmasta sisällöstä ja korvausten vähim-
mäismäärästä. 

56 § Suoran valinnan palvelun tuottajalle maksettavat muut korvaukset

Maakunta ja palvelun tuottaja voivat myös sopia palvelun tuottajalle maksettavista muista korvauk-
sista. Muiden korvausten avulla maakunta voi huomioida oman alueensa sairastavuudessa, asukas-
tiheydessä ja muissa vastaavissa olosuhteissa ilmenevät erilaiset paikalliset olosuhteet ja asiakkai-
den henkilökohtaisen sairastavuuden.
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä suoran valinnan palvelun tuottajal-
le maksettavien muiden korvausten perusteista.

Maksuseteli, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti

57 § Korvaukset maksusetelipalvelun tuottajalle

Suoran valinnan palvelun tuottaja korvaa maksusetelipalvelun tuottajalle kustannukset palveluista, 
jotka maksusetelipalvelun tuottaja on antanut asiakkaalle maksusetelin perusteella. Suoran valinnan 
palvelun tuottajan on määriteltävä maksusetelin arvo siten, että asiakkaalla on tosiasiallinen mah-
dollisuus saada sillä tarpeensa mukainen palvelu. Korvaus suoritetaan enintään suoran valinnan 
palvelun tuottajan maksusetelille määräämän arvon mukaisesti. Jos maksusetelipalvelun tuottaja on 
ennakkoon ilmoittanut palvelulle maksusetelille määriteltyä arvoa alemman hinnan, korvaus makse-
taan maksusetelipalvelun tuottajan ilmoittaman hinnan suuruisena. 

Suoran valinnan palvelun tuottaja voi liittää maksuseteliin kannustinperusteisen osuuden, jonka 
maksusetelipalvelun tuottaja saa silloin, kun annettu palvelu täyttää suoran valinnan palvelun tuotta-
jan etukäteen määrittelemät palvelun laadun ja onnistumisen kriteerit. Kannustinperusteisen korva-
uksen kriteerien on oltava lainsäädäntöön ja vakiintuneeseen käytäntöön perustuvaa palvelun tasoa 
korkeampia.

Maksusetelin asiakkaalle antanut suoran valinnan palvelun tuottaja maksaa korvauksen maksusete-
lipalvelun tuottajalle sen toimitettua suoran valinnan palvelun tuottajalle tiedot maksusetelillä anne-
tuista palveluista ja palvelun tuottamisesta aiheutuneista kustannuksista. Suoran valinnan palvelun 
tuottaja suorittaa korvauksen viimeistään kolmen viikon kuluttua siitä, kun se vastaanotti mak-
susetelipalvelun tuottajan ilmoittamat tiedot palveluista ja niiden aiheuttamista kustannuksista. 

Maksusetelipalvelun tuottaja ei saa periä asiakkaalta maksuja maksusetelillä annetuista palveluista.

58 § Korvaukset asiakassetelipalvelun tuottajalle

Maakunta korvaa palvelun tuottajalle maakunnan ennalta määräämään arvoon asti kustannukset 
palveluista, joita asiakas saa asiakassetelillä. Jos palvelun tuottaja on ennakkoon ilmoittanut palve-
lulle asiakassetelille määriteltyä arvoa alemman hinnan, korvaus maksetaan palvelun tuottajan il-
moittaman hinnan suuruisena.

Asiakasseteliin voidaan liittää kannustinperusteinen osuus, jonka palvelun tuottaja saa silloin kun 
annettu palvelu täyttää maakunnan etukäteen määrittelemät palvelun laadun ja onnistumisen kritee-
rit. Kannustinperusteisen korvauksen mittareiden ja perusteiden on oltava lainsäädäntöön ja vakiin-
tuneeseen käytäntöön perustuvaa palvelun tasoa korkeampia.

Palvelun tuottajan on toimitettava tiedot asiakkaalle annetuista palveluista ja palvelujen tuottamises-
ta aiheutuneista kustannuksista maakunnalle. Maakunta suorittaa korvauksen viimeistään kolmen 
viikon kuluttua siitä, kun se vastaanotti palvelun tuottajan ilmoittamat tiedot palveluista ja niiden 
aiheuttamista kustannuksista. 

Asiakassetelipalvelun tuottaja ei saa periä asiakkaalta maksuja asiakassetelillä annetuista palveluis-
ta.
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59 § Korvaukset annettaessa palveluja henkilökohtaisella budjetilla

Maakunta korvaa palvelun tuottajalle maakunnan ennalta määräämään arvoon asti kustannukset 
palveluista, joita asiakas saa henkilökohtaisella budjetilla. Asiakas vastaa kuitenkin itse palvelun 
tuottajalle niidenpalvelujen kustannuksista, jotka eivät sisälly henkilökohtaista budjettia koskevaan 
asiakassuunnitelmaan.

Palvelun tuottajan on toimitettava riittävät tiedot asiakkaalle annetuista palveluista ja palvelujen 
tuottamisesta aiheutuneista kustannuksista maakunnalle. Maakunta suorittaa korvauksen viimeis-
tään kolmen viikon kuluttua siitä, kun se vastaanotti palvelun tuottajan ilmoittamat tiedot palveluis-
ta ja niiden aiheuttamista kustannuksista.

Palvelun tuottaja ei saa periä asiakkaalta maksuja henkilökohtaisen budjetin perusteella antamistaan
palveluista.

Muut korvauksia koskevat säännökset

60 § Korvaukset toisen maakunnan alueella toimivalle palvelun tuottajalle 

Korvauksen asiakkaan valitsemalle tai kiireellisiä palveluja antaneelle suoran valinnan palvelun
tuottajalle maksaa maakunta, jolla on vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä kyseiselle 
asiakkaalle, jos tällä maakunnalla on 36 §:n mukainen sopimus suoran valinnan palvelun tuottajan 
kanssa. 

Jos asiakkaan palveluista järjestämisvastuussa olevalla maakunnalla ei ole sopimusta asiakkaan 
valitseman tai asiakkaalle kiireellisiä palveluja antaneen suoran valinnan palvelun tuottajan kanssa, 
maksaa korvauksen se maakunta, jonka alueella palveluja antanut sosiaali- ja terveyskeskus tai 
suunhoidon yksikkö sijaitsee. 

Asiakkaan palveluista järjestämisvastuussa oleva maakunta on velvollinen korvaamaan suoran va-
linnan palvelujen antamisesta aiheutuneet kustannukset 2 momentissa tarkoitetulle maakunnalle. 
Korvaus on enintään suoran valinnan palvelun tuottajalle maksettu määrä.

Jos maakunnan liikelaitoksen asiakkaana on henkilö, joka on toisen maakunnan asukas, sovelletaan 
kustannusten korvaamiseen järjestämislain 37 §:ää.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä toiselle maakunnalle maksettavien 
korvausten määrien perusteista ja korvausmenettelystä. 

61 § Kansaneläkelaitoksen tehtävät korvausten maksatuksessa

Kansaneläkelaitos vastaa tämän lain mukaisiin korvauksiin liittyvän valtakunnallisen maksuliiken-
teen hallinnoinnista ja teknisestä toteutuksesta. 

Kansaneläkelaitos toimii korvausten maksatuksen teknisenä toteuttajana ja vastuu maksujen sisäl-
löstä sekä kohdentumisesta säilyy maakunnilla.

Maakuntien ja Kansaneläkelaitoksen tulee sopia tarkemmin Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 
(731/2001) 2 §:n 2 momentin mukaisesti 1 momentissa tarkoitetun valtakunnallisen maksuliiken-
teen hoitamisesta.
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Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada maakunnilta ja palvelun tuottajilta 1 momentin mukaisen 
maksatuksen hallinnoimiseksi tarvittavat tiedot.

62 § Valtioneuvoston päätös korvausperusteista

Valtioneuvosto voi tehdä maakuntaa koskevan päätöksen korvausperusteista, jossa poiketaan tässä 
luvussa tarkoitetussa asetuksessa säädetystä korvausperusteesta.  

10 luku Erinäiset säännökset

63 § Hallintomenettely ja julkisuus

Suoran valinnan palveluja tuottavan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön toimintaan 
sovelletaan hallintolakia. Mainitun lain 28 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohtaa sovelletaan palvelun tuot-
tajaan sekä palvelun tuottajan muodostamaan kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettuun konserniin 
kuuluvaan yhteisöön vain asiassa, jossa palvelun tuottajan ja yhteisön edut ovat ristiriidassa keske-
nään tai jossa asian tasapuolinen käsittely sitä edellyttää.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun palvelun tuottajan tämän lain mukaisen toiminnan julkisuuteen 
sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään 
mainitun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

64 § Rikosoikeudellinen virka- ja vahingonkorvausvastuu

Suoran valinnan palveluja tuottavan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon palveluksessa ole-
viin henkilöihin sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä henkilöiden suo-
rittaessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkor-
vauslaissa (412/1974).

65 § Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito

Maakunta on henkilötietolain (523/1999) 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä sen järjestä-
misvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilas-
asiakirjoille. Näistä asiakas- ja potilasasiakirjoista ja niiden käsittelystä säädetään sosiaalihuollon 
asiakaslaissa, potilaslaissa, sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetussa laissa (254/2015), asiakas-
tietolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja henkilötietolaissa 
(523/1999).

Palvelun tuottajalla on oikeus käsitellä 1 momentissa tarkoitetussa maakunnan asiakas- ja potilasre-
kisterissä olevia asiakkaan palvelun edellyttämiä tarpeellisia asiakas- ja potilastietoja. 

Suoran valinnan palveluja tuottavan, asiakassetelipalveluja tuottavan ja henkilökohtaiseen budjettiin 
kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan palvelun tuottajan sekä edellä mainittujen lukuun 
toimivien muiden palvelun tuottajien on käytettävä toiminnassaan asiakastietolain mukaisia valta-
kunnallisia tietojärjestelmäpalveluja. Näihin palveluihin perustuvat asiakas- ja potilastiedot tallen-
netaan mainittuja valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja käyttäen maakunnan asiakas- ja potilas-
rekisteriin. 
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Velvollisuus liittyä asiakastietolain mukaisiin tietojärjestelmäpalveluihin ja tallentaa palvelua kos-
kevat tiedot maakunnan asiakasrekisteriin ei kuitenkaan koske sellaisia palveluja ja niiden tuottajia, 
joita ei tarvitse rekisteröidä palveluntuottajalain 10 §:n mukaiseen rekisteriin.

66 § Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut

Asiakkaan valinnanvapauden toteuttamiseksi on valtakunnalliset tiedonhallintapalvelut. Kaikkien 
tämän lain tarkoittamien palvelun tuottajien on käytettävä näitä tiedonhallintapalveluja. Tiedonhal-
lintapalveluihin kuuluvat:

1) asiakkaan valinnan toteuttava palvelu, jonka välityksellä asiakas voi ilmoittautua haluaman-
sa suoran valinnan palvelun tuottajan ja maakunnan liikelaitoksen asiakkaaksi;

2) valinnanvapauden tietopalvelu, jossa on tiedot kaikista tämän lain mukaisista valinnanva-
pauspalvelujen tuottajista ja niiden palveluista;

3) tuottajahallintapalvelu, jonka välityksellä tuottajat tekevät 33, 42 ja 43 §:n mukaiset ilmoi-
tukset ja jossa on maakuntien hyväksymät suoran valinnan palvelun tuottajat ja tuottajien 
kanssa tehdyt sopimukset; 

4) palvelutuotannon seurantapalvelu, jolla toimitetaan tiedot asiakkaiden saamista palveluista 
maakunnalle sekä asiakassetelin, henkilökohtaisen budjetin ja maksusetelin antajalle; sekä

5) palvelun tuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu, jossa on 45 §:n mukaiset tiedot palvelun 
tuottajan toiminnasta ja taloudesta.

Valinnanvapauden tietojärjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa siten, että niissä olevat tiedot ovat 
saatavilla kaikista edellä tarkoitetuista palveluista. Tietojärjestelmässä olevat 1 momentin 2, 3 ja 5 
kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan julkisessa tietoverkossa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä valinnanvapauden 
tiedonhallintapalvelujen tietosisällöstä.

67 § Tiedonhallintapalvelujen toteuttaminen

Kansaneläkelaitos toteuttaa 66 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun asiakkaan valinnan toteutta-
van palvelun. Palvelu toteutetaan siten, että sitä voidaan käyttää asiakastietolain 19 §:n mukaisen 
kansalaisen käyttöliittymän (omakanta) yhteydessä. Muut 66 §:n 1 momentissa tarkoitetut palvelut 
toteuttaa X.

68 § Valvonta

Maakunta valvoo alueellaan toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajia, jotka antavat 
suoran valinnan palveluja, asiakassetelipalveluja tai henkilökohtaisella budjetilla annettavia palve-
luja. Valvonnan suorittamiseksi maakunnalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada mak-
sutta palvelun tuottajalta valvonnan toteuttamiseksi tarvittavat tiedot. Lisäksi maakunnalla on oike-
us tarkastaa palvelun tuottajan toiminta ja toimitilat. Tarkastuksen voi tehdä ennalta ilmoittamatta.

Palvelun tuottajien valvonnasta säädetään palveluntuottajalaissa. Jos valvontaviranomainen saa val-
vontatoiminnassaan tiedon epäkohdasta tässä laissa tarkoitetun palvelun tuottajan toiminnassa, sen 
on ilmoitettava asiasta maakunnalle, jonka alueella palvelun tuottaja toimii.
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69 § Muutoksenhaku

Maakunnan 15, 21 ja 24 §:ssä, 30 §:n 2 ja 3 momentissa, 31 ja 50 §:ssä sekä 58 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin maakuntalaissa säädetään.

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan.

-

-

70 § Kansaneläkelaitoksen ohjaus

Tässä laissa säädetyissä tehtävissä Kansaneläkelaitos toimii sosiaali- ja terveysministeriön ohjauk-
sessa.

11 luku Voimaantulo

71 § Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Tällä lailla kumotaan terveydenhuoltolain 47 -49 § sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lusetelistä (569/2009).

72 § Siirtymäsäännökset

Maakunnan on siirrettävä 15 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut perustasoon kuuluvat sekä 15 
§:n 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut laajennettuun perustasoon kuuluvat suoran valinnan pal-
velut sosiaali- ja terveyskeskusten tuotantovastuulle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2021. Maa-
kunnan on lisäksi siirrettävä 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut perustasoon kuuluvat sekä 
15 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetut laajennettuun perustasoon kuuluvat palvelut suunhoidon 
yksiköiden tuotantovastuulle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2021.

Maakunnan on otettava suoran valinnan palvelun tuottajaksi ilmoittautuvien ilmoituksia vastaan
vähintään kuusi kuukautta ennen kuin palvelujen tuotantovastuu siirretään näille palvelun tuottajil-
le. Maakunnan on tehtävä 34 §:ssä tarkoitettu päätös suoran valinnan palvelun tuottajan hyväksymi-
sestä kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta. 
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Maakunnan asukkaat voivat ilmoittautua sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön asi-
akkaiksi vähintään kaksi kuukautta ennen kuin maakunta siirtää 15 §:ssä tarkoitetut palvelut suoran 
valinnan palvelun tuottajien tuotantovastuulle. Maakunnan on tiedotettava palvelujen siirtämisestä 
suoran valinnan palvelun tuottajien tuotantovastuulle sekä valittavista sosiaali- ja terveyskeskuksis-
ta ja suunhoidon yksiköistä ja valintamenettelystä alueen asukkaille vähintään kaksi kuukautta en-
nen tuotantovastuun siirtymistä.

Maakunnan asukkaat voivat valita maakunnan liikelaitoksen perustason palveluyksikön ja sen toi-
mipisteen vähintään kaksi kuukautta ennen kuin maakunnan liikelaitoksen tuotantovastuulla olevat 
palvelut siirtyvät sen tuotantovastuulle. Maakunnan on tiedotettava asukkailleen valintamenettelystä 
vähintään kaksi kuukautta ennen tuotantovastuun siirtymistä.

Jos maakunnan asukas ei ole valinnut sosiaali- ja terveyskeskusta ja suunhoidon yksikköä viimeis-
tään 14 päivää ennen tuotantovastuun siirtymistä suoran valinnan palvelun tuottajille, maakunnan 
on osoitettava asukkaalle sosiaali- ja terveyskeskus ja suunhoidon yksikkö, joka on parhaiten asuk-
kaan saavutettavissa. Alaikäisten kohdalla ja muissa erityistilanteissa sosiaali- ja terveyskeskuksen 
ja suunhoidon yksikön valinnassa sovelletaan 10 ja 11 §:ää.

Jos maakunnan asukas ei ole valinnut maakunnan liikelaitoksen perustason toimipistettä viimeistään 
14 päivää ennen tuotantovastuun siirtymistä maakunnan liikelaitokselle, maakunnan on osoitettava 
asukkaalle maakunnan liikelaitoksen perustason toimipiste, joka on parhaiten asukkaan saavutetta-
vissa. Alaikäisten kohdalla ja muissa erityistilanteissa maakunnan liikelaitoksen perustason toimi-
pisteen valinnassa sovelletaan 10 ja 11 §:ää.
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Toimielimen nimi 
 
 Sairaanhoitopiirin hallitus 
 
Onko vastaaja* 
 
 kunta 
 sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue  
 maakunnan liitto 
 muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin 
 valtion viranomainen 
 järjestö 
 yksityinen palveluntuottaja 
 joku muu 
 
 
Kysymykset  
 
Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja 
hyvinvointieroja sekä hillitä palveluista aiheutuvia kustannuksia 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 
mennessä.   
  



 
1. Voidaanko uudistuksella kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen 
yhdenvertaista saatavuutta?  
 

 
a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 
 

Vapaamuotoiset huomiot 
 
 

Vaasan sairaanhoitopiiri pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja kannattaa 
valinnanvapauden hallittua laajentamista. Lakiluonnoksessa esitetty malli kaipaa 
kuitenkin yksinkertaistamista ja selkeytystä. Valinnanvapaus tulisi saattaa käytäntöön 
asteittain esimerkiksi maakunnallisina pilotteina ja kokeilujen kautta nykyisen 
palvelusetelilain puitteissa ja käynnissä olevien kokeilujen tuloksia hyödyntäen.  
Ehdotettu tapa toteuttaa perustason ja eräiden erityistason palveluiden valinnanvapaus 
yhtiöittämisvelvollisuuden ja markkinamekanismien kautta on ristiriidassa sote- ja 
maakuntauudistukselle alun perin asetettujen tavoitteiden kanssa, jotka koskevat 
yhdenvertaisuutta, palveluiden integraatiota ja kustannusten hillintää. Malli rajoittaa 
palveluiden järjestämisvastuuseen ja itsehallintoon lähtökohtaisesti kuuluvaa oikeutta 
päättää palveluiden tuottamistavasta ja ohjata palveluita kokonaisuutena. 
Järjestämisvastuun kantaminen ja palvelujen integraatio on erittäin haasteellista, kun 
perustason palvelut siirtyvät yritysten vastuulle ja markkinaperusteiseen ohjaukseen. 
Palvelutuotanto pirstoutuu maakuntien tosiasiallisen ohjausvallan ulkopuolelle ja eri 
palveluihin syntyy asiakkaan näkökulmasta nykyiseen verrattuna uusia rajapintoja.  
Lakiluonnoksessa ehdotetusta ohjausjärjestelmästä on käytännössä mahdotonta saada 
aikaan kokonaisuutta, jonka avulla saavutettaisiin uudistuksen tavoitteet ja pystyttäisiin 
hallitsemaan malliin sisältyvät rakenteelliset riskit.  
 
 
Valinnanvapauslakiluonnoksen keskeneräisyys vaikeuttaa maakunta- ja sote-uudistuksen 
muodostaman kokonaisuuden arviointia sekä tämän että muidenkin kysymysten osalta. 
Lakiluonnoksen tekstien ristiriitaisuudet esimerkiksi siirtymäsäännösten osalta ovat 
omiaan edelleen vaikeuttamaan kokonaisuuden hahmottamista. Kun kyseessä on 
poikkeuksellisen huomattava ja laajakantoinen uudistus, ei voida pitää asianmukaisena, 
että lausuntoa pyydetään keskeneräisestä kokonaisuudesta.  
Väestön epätasa-arvoisuuteen liittyy useita ulottuvuuksia: koulutukseen, työhön ja 
työoloihin, tuloihin ja muihin sosiaalisiin tekijöihin liittyvä epätasa-arvo sekä 
maantieteelliseen palvelujen saatavuuteen liittyvä epätasa-arvo. Nyt lausuttavana olevan 
valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on vahvistaa erityisesti perustason 
palveluja ja turvata ihmisten nykyistä nopeampi hoitoon pääsy ja palvelujen saanti. 
Perustasoa olisi kuitenkin mahdollista vahvistaa myös muutoin kuin 
valinnanvapausjärjestelmän avulla.  
Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden paranemista on vaikea arvioida. Riippuu 
palveluntuottajille asetettavista ehdoista ja tuottajien rahoituksesta, syntyykö 
palvelutarjontaa myös harvaan asutuille seuduille. On oletettavaa, että suoran valinnan 
palvelut, maksusetelipalvelut sekä asiakassetelipalvelut keskittyvät kaupunkiseuduille. 

 



Vaikuttavien palvelukokonaisuuksien luominen edellyttää järjestäjältä 
riittäviä keinoja ja uudenlaista osaamista yhdenmukaisten hoito- ja 
palvelukokonaisuuksien ja palvelujen integraation varmistamiseksi. 
Monituottajamalli aiheuttaa haasteen eri palveluiden yhteensovittamiselle. 
Haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille järjestelmä saattaa osoittautua 
monimutkaisemmaksi, ja edellyttää siksi huomattavasti nykyistä 
vahvempaa palveluneuvontaa ja -ohjausta. 

 
 
2. Edistääkö uudistus tarkoituksenmukaisella tavalla asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin 
palveluihin? 
 

a.  kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

 
Vapaamuotoiset huomiot 
  

Lausuntoluonnoksella oleva lakiluonnos edistää asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia. 
Epäselväksi kuitenkin jää, edistääkö uudistus vaikutusmahdollisuuksia aina 
tarkoituksenmukaisella, asiakkaalle terveys- ja hyvinvointihyötyä tuottavalla tavalla. 
Huoli liittyy erityisesti useita sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäviin sekä erityisryhmiin 
kuten päihde- ja mielenterveys- tai lastensuojelun asiakkaisiin, joiden kyky ohjautua 
palvelujärjestelmässä ja käyttää maksuseteliä, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia 
voi olla rajoittunut.  
Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet omiin palveluihinsa toteutuvat erityisesti alueilla, 
joilla on valinnan mahdollisuuksia. On kuitenkin tärkeää huomata, että esitettävä 
valinnanvapausmalli on monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava. Sote-palvelujen 
luonteesta johtuen asiakkailla ja potilailla ei aina ole riittävästi tietoa valintansa 
perusteeksi. Valinnanvapaus voikin johtaa epätarkoituksenmukaisiin valintoihin.  
Lakiluonnoksessa jää epäselväksi, mitkä palvelut ovat valinnanvapauden piirissä ja mitkä 
liikelaitoksessa. Liikelaitoksen kielto tuottaa valinnanvapauden piirissä olevia palveluita 
voi hajottaa asiakkaan palvelukokonaisuuden sen sijaan että parantaisi sitä. Esimerkiksi 
tehostetun palveluasumisen osalta on tärkeää, että asiakas saa suoran valinnan 
kokonaisuuteen kuuluvat palvelut siinä tehostetun palveluasumisen toimipisteessä, jossa 
hän on hoidettavana.  
Lakiluonnos lähtee siitä, että asiakas voi äänestää jaloillaan, jos on tyytymätön saamaansa 
palveluun. Tämä on lähtökohtaisesti hyvä menettely, mutta voi aiheuttaa ongelmia 
tilanteessa, jossa todellisia vaihtoehtoja ei esimerkiksi pitkistä etäisyyksistä johtuen ole 
olemassa. Näissä tilanteissa asiakkaan vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset.  
 

 
3. Antaako uudistus asiakkaalle riittävät mahdollisuudet hakeutua asiakkaan omaan tilanteeseen 
sopivaan palveluun? 
 

a.  kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  



e. ei kantaa 
 
Vapaamuotoiset huomiot 
 

Lakiluonnos poikkeaa olennaisesti uudistuksen tärkeimmästä tavoitteesta eli 
eriarvoisuuden postamisesta. 

Uudistus antaa riittävät mahdollisuudet asiakkaan omaan tilanteeseen 
sopivaan palveluun hakeutumiseen vain niille asiakkaille, joilla on riittävät 
valmiudet muodostaa käsitys omasta palveluntarpeestaan ja siihen 
soveltuvista palveluvaihtoehdoista. Iso osa väestöstä kuuluu tähän 
joukkoon. Kuitenkin silloin, kun asiakkaan kyky käyttää 
valinnanvapauttaan on esimerkiksi terveydellisistä tai sosiaalisista syistä 
alentunut, järjestelmän moniportaisuus saattaa vaikeuttaa tai pitkittää 
soveltuvaan palveluun hakeutumista. Lisäksi valinnanvapauden 
toteuttaminen tahdosta riippumattomassa hoidossa on määriteltävä 
yksiselitteisen selkeästi, toisin kuin lakiluonnoksessa nyt on tehty. 

Tilanteissa, joissa asiakkaan ja ammattilaisen näkemykset parhaasta 
menettelytavasta eroavat, asiakkaan valinnanvapaus saattaa vaikeuttaa 
hoidon tai palvelun toteuttamista asiakkaan hyvinvointia parhaiten 
edistävällä tavalla. Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi 
lastensuojelussa, mielenterveyspalveluissa ja päihdepalveluissa, eivätkä ne 
ole luonnoksen sanamuodoilla ristiriidattomasti estettävissä. 

 
 
4. Jos asiakkaalla on laaja-alaisia palveluntarpeita, toteutuuko uudistuksessa asiakkaan 
mahdollisuus saada tarpeen mukaisella tavalla yhteensovitettuja palveluita? 
 
  a. kyllä  

b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 
 

Vapaamuotoiset huomiot 
 

Palvelujen yhteen sovittaminen eli integraatio on huomattavan haasteellista, jos 
valinnanvapaus toteutetaan esitetyllä tavalla. Sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan 
maakunnan on huolehdittava laaja-alaisesti yhteen sovitettuja palveluita tarvitsevien 
asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta, palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien 
määrittelemisestä sekä asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä. 
Maakunnan mahdollisuudet ohjata tuottajia ovat rajallisia ja vaativat runsaasti 
yksityiskohtaisia sopimuksia, sopimusten valvontaa ja tuottajakorvausten erityisehtoja. 
Palveluketjujen toteutumisen seuranta- ja valvontamahdollisuudet ovat rajalliset mm. 
pitkistä ketjutuksista ja asiakkaiden useista päällekkäisistä ja samanaikaisista 
palvelutarpeista johtuen. Maksusetelijärjestelmä vaikeuttaa muutenkin vaikeasti 
hallittavaa kokonaisuutta. Sopimusten ja tuottajien valvonta edellyttää runsaasti 
asiantuntijaresursseja 

 



Tiedon integraatio tulee mahdollistaa ja varmistaa, jotta asiakastieto liikkuu 
eri tuottajien välillä kansallisten rekistereiden ja yhteen toimivien 
tietojärjestelmien avulla. Tämä asettaa suuret vaatimukset sekä 
tietojärjestelmille että asiakas- ja potilastiedon rekistereille. Hyvin 
toteutettuna asiakkaan kaikkia tarvittavia tietoja hyödyntävä ja yhdistävä 
asiakassuunnitelma auttaa asiakaskohtaisen integraation toteutumista. 

Tavoite jää toteutumatta, mikäli eri sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi 
ja saumattomien palveluketjujen luominen eivät onnistu nimenomaan 
paljon palveluja tarvitsevilla asiakkailla. 

 
5. Antaako uudistus riittävät edellytykset saavuttaa 3 miljardin euron kustannusten kasvun hillinnän 
tavoite?  
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 
 

Vapaamuotoiset huomiot 
 
Valinnanvapauden toteuttaminen esitetyssä muodossa vaikeuttaa 
kustannusten hillintätavoitteen saavuttamista. Keskeisin syy on se, että 
malli rajoittaa maakunnan oikeutta päättää palvelujen tuotantotavasta ja 
ohjata palveluja kokonaisuutena. Kustannusten nousun riskejä aiheuttavat 
lisäksi ainakin järjestäjien sekä tuottajien ICT-investointikustannukset, 
maakunnan, maakunnan liikelaitoksen ja tuottajien hallinnolliset tehtävät 
sekä valinnanvapausmalliin kuuluvat uudet elementit henkilökohtainen 
budjetti ja maksuseteli sekä suun terveydenhuollon suoran valinnan 
palvelut. 
 
Mikäli valinnanvapauden laajentaminen lisää kustannuksia, se merkitsee 
kiinteällä budjettirajoitteella sitä, että palvelujen kattavuutta tai sisältöä 
täytyy pystyä supistamaan tai palvelujen laatua alentamaan.  
Pidemmällä aikavälillä kustannusten kasvun hillintä voi toteutua 
kilpailuasetelman synnyttämän tuotannollisen tehokkuuden ja alhaisempien 
kustannusten kautta ja toisaalta kansalaisten suuremman vastuun ottamisen 
ja omiin palveluihinsa osallistumisen kautta. Palveluntuottajille asetetuista 
ehdoista riippuen on mahdollista, että palvelujen tuottamistavat muuttuvat 
innovaatioiden myötä kustannustehokkaammiksi. Kustannusten kasvua 
hillitseviä innovaatioita voitaisiin kuitenkin ottaa käyttöön myös ilman 
valinnanvapauslainsäädäntöä. Merkittävämmät kustannussäästöt syntyvät 
palveluohjauksen ja palvelujen priorisoinnin myötä. Tämäkään ei edellytä 
valinnanvapauslainsäädäntöä.  
 
Muutoksen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvät muutoskustannukset, 
kuten valmistelu- ja muutosorganisaatioiden, muutososaamisen 
kehittämisen sekä tietojärjestelmien kustannukset tulevat olemaan 
huomattavat, ja ne vähentävät muiden kustannuksia hillitsevien toimien 
vaikutuksia. 



Myös henkilökohtaiseen budjettiin liittyy huonosti toteutettuna 
kustannusten hallinnan riski. Asiakkaan palvelujen tarve ja sen mukaisten 
palvelujen kustannukset on kyettävä määrittämään riittävän tarkasti, jotta 
voidaan arvioida henkilökohtaisen budjetin avulla toteutettavien 
vaihtoehtoisten palvelujen enimmäiskustannus. Myös henkilökohtaisen 
budjetin avulla toteutettavien palvelujen vaikuttavuus pitää voida varmistaa, 
jotta asiakkaan palvelutarpeet ja sitä kautta kustannukset eivät nouse muissa 
palveluissa. 

Kustannusten kasvuvauhdin tavoiteltu hidastuminen edellyttää rakenteiden 
uudistamisen lisäksi ennen kaikkea radikaaleja toimenpiteitä palvelujen ja 
toimintamallien uudistamiseksi. Erityisesti paljon palveluja tarvitsevien 
asiakkaiden palvelukokonaisuuksien onnistuneella hallitsemisella ja 
erikoissairaanhoidon menojen kasvun hillitsemisellä voidaan kustannusten 
kasvua hidastaa. Nämä edellyttävät vahvaa maakunnan järjestäjäroolia ja 
palvelukokonaisuuksien ohjaamista. 
 

6. Toteutuuko demokratia esityksessä riittävällä tavalla? Jos ei, miten esityksen kansanvaltaisuutta 
voisi vahvistaa? 
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot 
 

Maakuntalaki ja järjestämislaki takaavat asukkaiden 
vaikutusmahdollisuudet maakunnan toimintaan. Järjestämistä ohjaa suorilla 
vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Oleellista on varmistaa, että järjestäjä 
on riittävän vahva ohjaamaan palvelukokonaisuuksia ja tuottajien toimintaa. 

Maakunnan verotusoikeudella olisi mahdollista vahvistaa maakunnallista 
itsehallintoa ja kansanvaltaa. Julkisuusperiaatteen tulee myös toteutua 
yhdenvertaisella tavalla kaikissa julkisesti rahoitettuja palveluja tuottavissa 
yhtiöissä omistuspohjasta riippumatta. 
 
Laissa olevat säännökset palvelujen järjestämistavoista kaventavat 
merkittävästi maakunnan mahdollisuuksia käyttää itsehallinnollista 
päätösvaltaa eivätkä anna järjestäjälle tarvittavaa liikkumavaraa palvelujen 
toteuttamiseen. Lakiluonnokseen sisältyvät 14 asetuksenantovaltuutta 
mahdollistavat maakunnan itsehallinnon kaventamisen entisestään.  
Valinnanvapaus tulisi saattaa käytäntöön asteittain ja kokeilujen kautta. 
Nykyisestä palvelusetelijärjestelmästä luopuminen ei ole perusteltua. Sen 
käytön laajentamisella ja käynnissä olevia kokeilujen tuloksia hyödyntäen 
voitaisiin valinnanvapautta lisätä hallitummin. Maakunnilla tulisi olla 
lakiluonnoksessa esitettävää laajemmat mahdollisuudet päättää keinoista, 
joita ne käyttävät esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

  



7. Edistääkö uudistus toimintatapojen muutosta ja uusien palveluinnovaatioiden käyttöönottoa, 
millä voidaan varautua tulevaisuuden haasteisiin? 
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot 
 

Valinnanvapausuudistus luo mahdollisuuksia uudistaa toimintatapoja ja 
ottaa käyttöön uusia palveluinnovaatioita. Tavoitteen saavuttaminen riippuu 
siitä, millainen tuottajille maksettava korvausmalli on ja millä tavalla se 
kannustaa innovaatioihin. Tarpeetonta ja yksityiskohtaista sääntelyä 
purkamalla voitaisiin edistää palveluinnovaatioita myös ilman 
valinnanvapauslainsäädännön mukanaan tuomaa ennakoimattomuutta 

 
 
Kysymyksiä lakiluonnoksen yksityiskohdista  
 
8. Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslakiluonnoksen 3 luvussa säädettäisiin 
asiakkaan suoran valinnan sosiaali- ja terveyspalveluista.  
 
8a. Ovatko säännökset suoran valinnan palveluista riittävän selkeitä siltä osin, mitkä palvelut 
kuuluvat yhtiöitettävien valinnanvapauspalveluiden piiriin ja mitkä kuuluvat maakunnan 
liikelaitoksen tuottamiin palveluihin?  
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

 
 
Jos ei, miten olisi tarkoituksenmukaista määritellä ne perusteet, joilla maakunnat määrittelevät 
tarkemmin sote-keskuksissa tuotettavat perustason ja laajennetun perustason palvelut? 
 
Vapaamuotoiset huomiot 
 

Suoran valinnan perustason palvelujen sisältö on lakiluonnoksessa yleisellä 
tasolla määritelty, ja se vastaa suunnilleen nykyisten terveyskeskusten 
tavanomaista avoterveydenhuoltoa lisättynä joillakin sosiaalihuollon 
palveluilla. Esitysluonnoksessa käytetään terminologiaa, joka on sosiaali- ja 
terveydenhuollon näkökulmasta epätarkkaa ja lakiesityksessäkin osin 
määrittelemättä. Palvelujen sisältö on kyettävä määrittelemään niin selvästi, 
että järjestäjä ja kaikki palvelujen tuottajat ymmärtävät ne yksiselitteisesti ja 
samalla tavoin. Esitysluonnoksessa näin ei ole. 

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen sijoittuminen sote-keskusten ja 
maakunnan liikelaitoksen välillä on epäselvää ja tulee tarkentaa. Pykälässä 
viitataan terveydenhuoltolain 13 §:ään, joka ei sisällä neuvolapalveluita. 



Toisaalta yksityiskohtaisissa perusteluissa terveysneuvonta määritellään 
tavalla, joka voisi sisältää neuvolatoiminnan. Maakuntalain perusteluissa 
maakunnan tehtäväksi tarkoitettuja ehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalveluita 
ovat esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolapalvelut. 

Laajennetun perustason palveluja tuottavan sosiaali- ja terveyskeskuksen 
palvelujen sisältö ja työnjako maakunnan liikelaitoksen kesken jää vielä 
perustason palvelujakin epäselvemmäksi. Laajennetun perustason 
palveluissa palvelukokonaisuudet ovat asiakkaan näkökulmasta vaikeasti 
hallittavissa ja hahmotettavissa. Esimerkiksi nykyistä erikoissairaanhoitoa 
olisi sekä suoran valinnan palveluissa että maakunnan liikelaitoksessa. 
Asiakkaan liikkuminen sote-keskuksen ja liikelaitoksen välillä jää 
epäselvästi ilmaistuksi. Esityksestä ei selviä, säilyykö esimerkiksi nykyistä 
vastaava lähetekäytäntö peruspalvelujen ja erityispalvelujen välillä, sillä 
esityksessä käytetään sanoja ohjaaminen ja hakeutuminen. Epäselväksi jää 
myös jatkohoitoon ohjaaminen maakunnan liikelaitoksesta takaisin sote-
keskukseen. 

Ohjaus ja neuvonta eivät aina ole asiakasprosessin ensimmäinen vaihe, vaan 
tarve ohjaukselle ja neuvonnalle voi syntyä myös vasta suurimpien 
palveluntarpeiden tultua hoidetuiksi. Erityisesti sosiaalihuollon palvelujen 
osalta vastuunjako perustuu vaikeasti määriteltävissä olevalle palvelujen 
tarpeen lyhytaikaisuudelle ja tilapäisyydelle. 

15 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan laajennettuun perustasoon kuuluvat 
muun muassa asiakkaan tilapäisesti ja lyhytaikaisesti tarvitsemat 
sosiaalihuoltolain 14 §:n 1 momentin mukaiset palvelut. Tilapäisen ja 
lyhytaikaisen palvelutarpeen määritelmä on epämääräinen, eivätkä 
useimmat sosiaalihuollon palvelutarpeet ole ratkaistavissa tilapäisesti ja 
lyhytaikaisesti. Usein nämä palvelut alkavat lyhytaikaisina, mutta jatkuvat 
kuitenkin pitkäaikaisina. Asiakkaan näkökulmasta ei ole 
tarkoituksenmukaista, että ensin annetaan lyhytaikaisia palveluita, joiden 
jälkeen asiakas lähetetään maakunnan liikelaitoksen palvelutarpeen 
arviointiin, jossa todetaan pitkäaikaisempi palvelun tarve, ja 
palveluntuottaja vaihtuu. 

Palvelujen jakaminen lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen palvelun tuottajien 
kesken ei ole perusteltua. Esimerkiksi kotipalvelu voi olla lyhytaikaista, 
mutta toistuvaa. Asumispalveluyksiköitä ei myöskään ole 
tarkoituksenmukaista perustaa ainoastaan lyhytaikaisten asiakkaiden 
tarpeisiin. Sosiaalinen kuntoutus on pitkäaikaista, vaikka se voikin koostua 
useista erilaisista elementeistä, jotka vaihtuvat asiakkaan tarpeen mukaan. 

Sote-keskusten sosiaalipalvelut uhkaavat jäädä hyvin kapea-alaisiksi, koska 
ennen laajennetun perustason tilapäisten sosiaalipalvelujen siirtymistä sote-
keskuksiin kaikki sosiaalityön palvelut ovat maakunnan liikelaitoksessa. 

Luonnoksesta ei ole selkeästi luettavissa, minkälaisia julkisen vallan 
elementtejä on mahdollisesti ajateltu lainsäädännöllä vastuutettaviksi myös 
muille tuottajille kuin maakunnan liikelaitokselle. Tämä ratkaisee 
merkittäviltä osin sen, onko palveluista irrotettavissa mielekkäitä ja 
asiakkaan kannalta toimivia kokonaisuuksia siirrettäviksi valinnanvapauden 
piiriin. 



 
 
8b. Turvaako maksusetelijärjestelmä maakunnalle riittävät ohjaus- ja vaikutusmahdollisuudet 
järjestämisvastuun kannon näkökulmasta? 
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 
 

Vapaamuotoiset huomiot 
 

Maksusetelijärjestelmässä maakunta ei voi kantaa järjestämisvastuutaan: 
maakunnalla ei ole suoria ohjaus- eikä vaikutusmahdollisuuksia 
maksusetelipalvelun tuottajaan. Maakunta voi lakiesityksen 31 §:n mukaan 
asettaa palvelun laatuun, saatavuuteen ja palvelujen yhteen sovittamiseen 
liittyviä ehtoja suoran valinnan palvelun tuottajille, mutta ei 
maksusetelipalvelun tuottajille. 

 
 
 
8c. Onko maksusetelijärjestelmässä sote-keskuksen oikeuksista ja velvollisuuksista säädetty 
tarkoituksenmukaisesti?  
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 
 

Vapaamuotoiset huomiot 
 
17 §:n 2 momentin mukaan myös maksuseteliä käytettäessä suoran valinnan 
palvelun tuottajalla säilyisi kokonaisvastuu asiakkaan 
palvelukokonaisuudesta sekä palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta. 
Suoran valinnan palvelun tuottajalla vastuu maksusetelipalveluista voi 
joissakin tilanteissa olla ongelmallista silloin, kun asiakas saa vapaasti 
valita maksusetelipalvelun tuottajan ilman, että ensisijainen tuottaja voi 
tähän mitenkään vaikuttaa. 

 
 

8d. Mahdollistaako maksusetelijärjestelmä asiakkaalle riittävät mahdollisuudet vaikuttaa 
tarvitsemiensa palvelujen toteutukseen? 
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 



 
Vapaamuotoiset huomiot 
 

Asiakas voi vaikuttaa palveluntuottajan valintaan, ja valtaosa asiakkaista 
siihen kykenee. Kaikilla asiakkailla ei kuitenkaan välttämättä ole 
valmiuksia vertailla eri palveluntuottajia esimerkiksi palvelun sisällön ja 
laadun näkökulmista. Valintaa vaikeuttavat paitsi henkilökohtaiset 
valmiudet, myös käytettävissä olevien julkisten tietolähteiden puutteet, joita 
ei ehditä korjaamaan ennen valinnanvapauden alkamista. 
Valinnanvapausjärjestelmän käynnistyessä asiakkaat tarvitsevat 
monipuolista ja luotettavaa tietoa valintojensa tueksi. Luotettavan tiedon 
puuttuessa valintaa ohjaavat pääosin mielikuvat ja markkinointi. 

 
9. Lakiluonnoksen 4 luvussa säädettäisiin asiakkaan mahdollisuuksista valita maakunnan 
liikelaitos ja sen toimipiste. Antavatko säännökset asiakkaalle tarkoituksenmukaiset mahdollisuudet 
valita palvelujen tuottaja? 
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 
 

Vapaamuotoiset huomiot 
 
Asiakkaalla on riittävä valinnan mahdollisuus, mutta se ei kaikin osin ole 
tarkoituksenmukaista. Valintaoikeutta voi olla tarpeen rajata jossain 
tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun lastensuojelun tai päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen saaminen viivästyy asiakkaan itsensä tai hänen 
läheistensä tekemien valintojen seurauksena.  
 

 
10. Lakiluonnoksen 5 luvussa säädettäisiin asiakassetelin käytöstä asiakkaan valinnanvapauden 
lisäämisessä.  
 
10a. Ovatko säännökset asiakkaan aseman ja oikeuksien näkökulmasta tarkoituksenmukaisia? 

 
a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 
 

Vapaamuotoiset huomiot 
 

Asiakassetelin käyttöönotto lisää asiakkaan valinnanvapautta ja on sinänsä 
kannatettava tapa tuottaa palveluja. Valinnanvapaus kohdistuu 
asiakassetelitoiminnassa kuitenkin vain yhtiömuotoisiin palveluntuottajiin. 
Valinta maakunnan liikelaitoksen ja yhtiömuotoisen tuotannon välillä 
tapahtuu siinä, valitseeko asiakas ylipäänsä asiakasetelin. Jos maakunnan 
liikelaitos ei perusta asiakassetelivalinnan piiriin kuuluvia palveluita 



tuottavaa yhtiöitä, ei asiakas voi saada asiakassetelipalveluita julkiselta 
tuottajalta, sillä 23 §:n mukaan asiakassetelillä ei voi saada palveluja 
maakunnan liikelaitokselta. 

 
 
10b. Turvaako asiakassetelijärjestelmä maakunnalle riittävät ohjaus- ja vaikutusmahdollisuudet 
järjestämisvastuun kannon näkökulmasta? 
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 
 

Vapaamuotoiset huomiot 
 
Asiakassetelituottajien ohjaaminen on vaikeaa. Lakiluonnoksessa jää kaiken 
kaikkiaan epäselväksi maakunnan liikelaitoksen, maakunnan, sote-
keskusten sekä erilaisin ostopalvelusopimuksin ja setelijärjestelyin 
toimivien palveluntuottajien tosiasialliset hankinta-ja alihankintasuhteet ja 
maakunnan tosiasialliset ohjaus- ja vaikutusmahdollisuudet.  
Asiakassetelijärjestelmä johtaa sairaalatoimintojen ja joidenkin muidenkin 
erityistason palvelujen yhtiöittämiseen. Tämä on ongelmallista koko 
uudistuksen tavoitteiden kannalta. Säästötavoitteen kannalta ongelmia 
aiheutuu siitä, että perustettavien yhtiöiden oikeus käyttää maakunnan 
liikelaitoksen tukipalveluja, esimerkiksi kuvantamis- ja 
laboratoriopalveluja, on hankintalakiin tehdyt muutokset huomioiden 
ongelmallista. 

 
10c. Ovatko asiakassetelijärjestelmän käyttöönottoa koskevat maakunnan päätöksentekoa koskevat 
rajaukset riittäviä ja turvaavatko ne asiakkaan valinnanvapauden toteutumisen? 
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot 
 
21 §:ssä määritellään asiakassetelillä annettavat palvelut yleisellä tasolla. 
Pykälän mukaan maakunnan on käytettävä palvelujen järjestämisessä 
asiakasseteliä riittävässä määrin sen varmistamiseksi, että muissa kuin 
suoran valinnan palveluissa toteutuu asiakkaan valinnanvapaus. 

Perusteluosassa asiakassetelipalveluiden riittävästä määrästä todetaan, että 
maakunta päättäisi tarkemmin, missä palveluissa asiakasseteli otetaan 
käyttöön. Maakunnan tulisi varmistaa asiakkaan valinnanvapaus 
asiakassetelin avulla niissä muissa kuin suoran valinnan palveluissa, jotka 
eivät ole kiireellisiä, julkisen vallan käyttöä, sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislain 11 §:n ja terveydenhuoltolain 45 §:n mukaan tehtävän 
harvinaisuuden, vaativuuden tai suurten kustannusten perusteella 



keskitettäviä palveluita tai joita ei toteuteta henkilökohtaisen budjetin 
avulla. Vähimmäistasona on, että 15 prosenttia näiden palveluiden 
kokonaiskuluista olisi asiakassetelin piirissä. Perusteluista ei selviä, mihin 
15 prosentin alaraja perustuu. On oletettavaa, että tavoitteena on varmistaa 
merkittävä asiakkaan valinnanvapauden lisääminen kaikissa maakunnissa. 

Asiakassetelillä tarjottavilla palveluilla voi olla heikentävä vaikutus 
maakunnan liikelaitoksen henkilöstön riittävyyteen ja palveluiden 
saatavuuteen. Maakunnalla olisi mahdollisuus päättää asiakassetelillä 
tarjottavien ei-kiireellisten palvelujen ja muiden soveltuvien erityistason 
palvelujen laajuus ja sisältö 15 % minimivaatimuksen puitteissa. Mikäli 
maakunnan liikelaitos pyrkii tuottamaan myös asiakassetelillä järjestettäviä 
palveluja, olisi sen perustettava yhtiöittämisvelvollisuuden mukaisesti yhtiö 
tai yhtiöitä näiden palveluiden tuottamiseksi. Tämän seurauksena jo 
nykyiset haasteet eräiden ammattiryhmien, kuten joidenkin erityisalojen 
lääkäreiden saatavuudesta tulevat kasvamaan, millä tulisi olemaan 
seurauksia myös maakunnan liikelaitoksen tuottamien palveluiden 
saatavuuteen. On epäselvää, voisivatko sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaiset työskennellä halutessaan sekä maakunnan liikelaitoksen että 
maakunnan yhtiöiden palveluksessa. 

 
 
11. Lakiluonnoksen 6 luvussa säädettäisiin henkilökohtaisen budjetin käytöstä asiakkaan 
valinnanvapauden lisäämisessä. Mahdollistavatko säännökset asiakkaalle riittävät mahdollisuudet 
vaikuttaa tarvitsemiensa palvelujen toteutukseen? 

 
a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot 
 
Henkilökohtainen budjetti antaa asiakkaalle laajat mahdollisuudet 
tarvitsemiensa palvelujen toteuttamiseen. Sen soveltamisala ja 
velvoittavuus on laaja ja sen käyttöön on esityksen mukaan tarkoitus siirtyä 
välittömästi lain tullessa voimaan vuonna 2019. Tämä loisi suuren riskin 
asiakkaiden palvelujen jatkuvuudelle ja toisaalta kustannusten 
hallitsemattomalle kasvulle ja edellyttäisi runsaasti henkilöresurssia 
palvelutarpeen arviointiin yhtä aikaisesti vuoden 2018-2019 -vaihteessa. 
Suomessa ei ole kokemusta henkilökohtaisen budjetin laajasta käytöstä ja 
kansainväliset kokemukset osoittava kustannusten nousua sen käyttöönoton 
jälkeen. Lisää kokeiluja tarvitaan, jotta malliin liittyviä ongelmia kyetään 
korjaamaan. 

 
12. Valinnanvapauslainsäädännön myötä esitetään potilaslakiin ja sosiaalihuollon asiakaslakiin 
lisättäväksi uusi luku päätöksenteon tukemisesta (tuettu päätöksenteko). 
Valinnanvapauslainsäädäntöön sisältyisi potilaille ja asiakkaille erilaisia valinnanmahdollisuuksia 
(muun muassa suoran valinnan palvelut, maksuseteli, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti). 
Näissä erilaisissa valintatilanteissa asiakkaat voivat tarvita tukea valintoja tehtäessä. Onko tuettua 
päätöksentekoa koskevat säännökset tarkoituksenmukaisia? 



 
a. kyllä 
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin 
d. ei 
e. ei kantaa 

 
Vapaamuotoiset huomiot 
 

Esitykseen tuetusta päätöksenteosta ei sisälly minkäänlaista vaikutusten 
arviointia. Jatkovalmistelu edellyttää kustannusvaikutusten realistista 
arviointia. Kun tehtävään nimettävä henkilö ei voisi olla palvelus- ja 
toimeksiantosuhteessa palvelun järjestäjään eikä tuottajaan, tukea tarjoavan 
henkilöiden saatavuus voi osoittautua ongelmalliseksi. Perusteluissa esitetty 
arvio siitä, että tuettu päätöksenteko voitaisiin toteuttaa vapaaehtoisvoimin 
ja maakuntien välisenä ns. vaihtotyönä, on epärealistinen. Kyseessä on 
ammatillista osaamista edellyttävä tehtävä, josta muodostuu väistämättä 
kustannuksia. Päätöksenteossa tukeminen on tarkoitus ulottaa tilanteisiin, 
joissa asiakkaalla tai potilaalla on vaikeuksia ymmärtää käytettävissä olevia 
toiminta- ja päätösvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Esityksessä ei ole 
millään tavoin arvioitu henkilömäärää, jota tuettu päätöksenteko voisi 
koskea. Ainakin uuden valinnanvapauslainsäädännön voimaan tullessa tuen 
tarpeen voi arvioida olevan suurta.   



13. Lakiluonnoksen 7 luvussa säädettäisiin palvelun tuottajien hyväksymis- ja 
sopimusmenettelyistä.  
 
13a. Ovatko säännökset hyväksymismenettelyistä uudistuksen tavoitteiden kannalta 
tarkoituksenmukaisia? 
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot 
 

31 §:ssä on  maininta mahdollisesta tuottajien akkreditoinnista, mutta sitä ei 
kuvata lakiluonnoksessa tarkemmin. Yksityiskohtaisissa perusteluissa 
lukee: ”Pykälän 2 momentin perusteella maakunta voisi päättää, että suoran 
valinnan palvelujen tuottajien, sosiaali- ja terveyskeskusten ja suunhoidon 
yksiköiden, on hankittava akkreditointi. Akkreditointi olisi tällöin 
edellytyksenä suoran valinnan palvelujen tuottajaksi hyväksymiselle. 
Akkreditoinnissa olisi noudatettava yhdenmukaisia kriteerejä koko maassa. 
Kriteerien tarkempi määrittely selvitetään jatkovalmistelussa.” Kriteerien 
tarkempi määrittely on oltava käytettävissä ennen kuin suoran valinnan 
palveluntuottajien ilmoittautuminen alkaa. 

 
Tuottajien hyväksymis- ja sopimusmenettelyt aiheuttavat maakunnalle 
runsaasti hallinnollista työtä ja edellyttävät uudenlaista 
sopimusoikeudellista osaamista ja sitovat runsaasti asiantuntijaresursseja. 

 
13b. Ovatko säännökset sopimusmenettelyistä uudistuksen tavoitteiden kannalta 
tarkoituksenmukaisia? 
 

 
a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot 
 

Lakiluonnoksen 36 §:ssä säädettäisiin maakunnan ja suoran valinnan 
palvelun tuottajan välisestä sopimuksesta. Lainkohdan mukaan ”ennen kuin 
palvelun tuottaja aloittaa maakunnan hyväksymien suoran valinnan 
palvelujen tuottamisen palvelun tuottajan ja maakunnan on tehtävä sopimus 
palvelutuotannon aloittamisesta ja palvelujen toteuttamiseen liittyvistä 
asioista”. 

Maakunta ja palvelun tuottaja voivat sopia myös muista kuin 1 momentissa 
säädetyistä asioista, jotka koskevat palvelujen tuottamista. 

Pykälän yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan sopimusmenettelyssä ei 
voida sopia asioista, joista maakunnan on tehtävä 31 §:n mukainen 



hallintopäätös. Sopia ei voi myöskään asioista, jotka rajoittaisivat 
asiakkaiden oikeuksia tai jotka muutoinkaan eivät ole sopimusvapauden 
piirissä. 

Lakiluonnoksen 38 §:n 3 momentin mukaan ”maakunta voi päätöksellään 
muuttaa 36 §:ssä tarkoitettua sopimusta sekä suoran valinnan palveluista 
maksamiensa korvausten määrää ja perusteita siltä osin kuin laissa tai lain 
nojalla annetussa asetuksessa tai valtioneuvoston päätöksessä ei säädetä 
toisin”. Lainkohta vaikuttaa antavan maakunnalle mahdollisuuden muuttaa 
sopimusta yksipuolisesti. Vaikka 38 §:n 3 momentissa on asetettu 
maakunnalle velvollisuus muutoksen ”siirtymäaikaa määritellessään ottaa 
huomioon muutoksen laatu sekä vaikutukset palvelun tuottajille ja 
asiakkaille” ja 38 §:n 4 momentin mukaan palvelun tuottajalla on oikeus 
irtisanoa sopimus muutosten johdosta noudattaen 39 §:n 1 momentissa 
säädettyä irtisanomisen määräaikaa (kuusi kuukautta), jonka aikana 
noudatetaan niitä ehtoja, jotka olivat voimassa ennen muutosta, voidaan 
muutosmahdollisuutta pitää sopimusvapautta rajoittavana ja 
sopimusoikeudellisesta näkökulmasta arvioiden epätavallisena ehtona. 
Sopimukseen voidaan ottaa riittävät ehdot muutostilanteiden ja 
maksuperusteiden muutosten käsittelystä, jolloin toiselle osapuolelle ei ole 
tarvetta jättää muilta osin yksipuolista muutosoikeutta. 

Lakiluonnoksen 38 §:n 1 momentin mukaan suoran valinnan palvelun 
tuottajan on tehtävä sopimus jokaisen maakunnan kanssa, jonka alueella 
palvelun tuottajalla on sosiaali- ja terveyskeskus tai suunhoidon yksikkö. 
Suoran valinnan palvelun tuottajalla ei ole velvollisuutta tuottaa muita 
palveluja, kuin joiden tuottamiseen se on sitoutunut kunkin maakunnan 
kanssa tekemässään sopimuksessa. Pykälän 2 momentin mukaan ”Jollei 
järjestämisvastuussa oleva maakunta ole tehnyt sopimusta asiakkaan 
valitseman suoran valinnan palvelun tuottajan kanssa, noudatetaan 
sopimusta, jonka palvelun tuottaja on tehnyt sen maakunnan kanssa, jonka 
alueella asiakkaan valitsema sosiaali- ja terveyskeskus tai suunhoidon 
yksikkö toimii”. 

Muotoilu on ongelmallinen järjestämisvastuussa olevan maakunnan 
kannalta. Lainkohdan sanamuodon mukaan maakunta olisi sidottu kahden 
muun oikeushenkilön väliseen sopimukseen ja sen ehtoihin palvelun 
tuottamisesta. 

39 §:n 2 momentissa säädetään maakunnan oikeudesta irtisanoa tai purkaa 
sopimus. Maakunnalla ei ymmärrettävästi ole vapaata irtisanomisoikeutta, 
kuten palvelun tuottajalla. Pykälän mukaan ”maakunta voi tuottajaa 
kuultuaan irtisanoa sopimuksen, jos palvelun tuottaja on toistuvasti jättänyt 
noudattamatta lakisääteisiä velvoitteitaan tai 36 §:n mukaisen sopimuksen 
ehtoja eikä ole korjannut havaittuja puutteita maakunnan asettamassa 
määräajassa”. Kohdassa esitetty vaatimus lakisääteisten velvoitteiden 
noudattamatta jättämisen ”toistuvuudesta” vaikuttaa ongelmalliselta. 
Sopimuksen päättämisharkinta pitäisi liittää rikkomuksen vakavuuteen ja 
mahdollistaa päättäminen myös yksittäisen velvoitelaiminlyönnin 
tapauksessa, jos laiminlyönti on olennainen. Tällöin voidaan olla myös 
lähellä purkukynnystä. Lisäksi tietyissä tilanteissa irtisanomisajan 
vähimmäiskesto voi osoittautua liian pitkäksi. 



Maakunnalle pitäisi mahdollistaa sopimuksen päättäminen välittömästi, jos 
sopimusrikkomus on niin olennainen, ettei maakunnan voida kohtuudella 
odottaa noudattavan kohdassa mainittu irtisanomisajan vähimmäisaikaa. 
Vaihtoehtoisesti olennainen sopimusrikkomus voitaisiin 
päättämisperusteena lisätä purkuoikeutta koskevaan 3 momenttiin. Kyseisen 
momentin mukaan ”maakunta voi purkaa sopimuksen jos palvelun tuottaja 
ei ole enää palveluntuottajarekisterissä, valvontaviranomainen on kieltänyt 
tuottajan toiminnan, tuottaja on mennyt konkurssiin taikka asiakas- tai 
potilasturvallisuus on vakavasti vaarantunut”. Purkumahdollisuutta ei 
ilmeisesti irtisanomisoikeutta koskevan kohdan muotoilusta johtuen ole 
liitetty laiminlyöntitilanteisiin, paitsi välillisesti asiakas- ja 
potilasturvallisuuden vaarantamisen seurauksena. Maakunnalla tulisi joka 
tapauksessa olla mahdollisuus päättää sopimus määräaikoja noudattamatta, 
jos sopimusrikkomus on niin olennainen, ettei määräaikaa voida 
kohtuudella edellyttää noudatettavan. 

Lisäksi on syytä yleisesti huomioida, että lakiluonnoksen 13 luvussa 
asetetut muun muassa sopimuksen päättämisen perusteita ja määräaikoja 
koskevat määräykset osaltaan kaventavat osapuolten sopimusvapautta. 
Maakunnalla ei tule olla mahdollisuutta perustelemattomaan irtisanomiseen 
asemastaan johtuen, mutta muilta osin olisi harkittava, kuinka perusteltuja 
määräykset ovat ja mikä voidaan jättää osapuolten keskenään sovittavaksi. 

 
 
14. Lakiluonnoksen 8 luvussa säädettäisiin palvelujen tuottamisesta ja palvelun tuottajien 
velvoitteista. Ovatko säännökset uudistuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisia? 
 
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot 
 

Lakiluonnoksen 40 §:ssä säädetään maakunnan yhtiöittämisvelvoitteesta. 
Pykäläluonnoksen mukaan ”Maakunnan liikelaitos ei voi itse tuottaa suoran 
valinnan palveluja eikä maksu- tai asiakassetelillä tuotettavia palveluja. 
Maakunta voi kuitenkin perustaa omistamansa yhtiön tai yhteisön edellä 
tarkoitettujen palvelujen tuottamiseksi (yhtiöittämisvelvollisuus).” 

Lakiluonnoksen perusteella jää epäselväksi, kuinka huolehditaan siitä, että 
maakunnan yhtiö pystyy toimimaan markkinoilla ja että vastaavasti 
maakunnan yhtiö ei saa kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin ja millä 
tavoin valtiontukea ja kilpailuneutraliteettia koskeva lainsäädäntö on 
muuten otettu huomioon? Käytännössä malliin voi liittyä muun muassa 
seuraavia ongelmia: 

- Maakunnan yhtiö tai vastaava julkisesti omistettu yhtiö toimii julkisista 
hankinnoista annetun lain 5 §:n mukaisena hankintayksikkönä. 
Lakiehdotuksen 8. luvun yksityiskohtaisten perustelujen nojalla on 
pääteltävissä, ettei suoran valinnan palvelun tuottajalla ole velvollisuutta 



kilpailuttaa hankintojaan (kuten 41 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiset 
palveluhankinnat toiselta palvelun tuottajalta), jotka kuitenkin rahoitetaan 
sopimukseen perustuvalla korvauksella ja joista palvelun tuottajalla on 45 
§:n mukainen velvollisuus toiminnan taloudelliseen eriyttämiseen. 
Markkinatoimijoiden voidaan mahdollisesti katsoa olevan eri asemassa jo 
sillä perusteella, että hankintojen kilpailuttamisvelvoite koskee vain osaa 
toimijoista. 

- Jos täysi-ikäinen asiakas ei tee tai ei kykene tekemään itse palvelun 
tuottajan valintaa, viime kädessä maakunnan on osoitettava asiakkaalle 
palvelun tuottaja, jonka toimipiste on parhaiten asiakkaan saavutettavissa. 
Järjestämisvastuussa olevalla maakunnalla on tietyissä tilanteissa valta 
osoittaa asiakkaat ja potilaat suoran valinnan palvelun tuottajien vastuulle. 
Jos maakunta on perustanut yhtiön tuottamaan suoran valinnan palveluja tai 
maksu- tai asiakassetelillä tuotettavia palveluja, kuinka varmistutaan siitä, 
että maakunnan yhtiö ei saa etua asiakkaita osoitettaessa. 

- 42 §:n 5 momentin mukaan jos asiakkaalla ilmenee tarvetta muihin 
sosiaali- tai terveydenhuollon palveluihin, kuin suoran valinnan palvelun 
tuottajan vastuulla oleviin palveluihin, palvelun tuottajan on ohjattava 
asiakasta hakeutumaan palvelutarpeen arviointiin maakunnan 
liikelaitokseen. Lisäksi palvelun tuottaja voi ohjata asiakkaan muihin 
tarvittaviin maakunnan, kunnan tai muiden tahojen järjestämiin palveluihin. 
Kuinka varmistetaan, ettei maakunta lopulta joudu ohjaamaan laajan 
tarpeen asiakkaita omistamiinsa yksiköihin? Maakunta ei voi 
valtiontukisäännöksiä noudattamatta tukea markkinoilla toimivaa 
yksikköään. Kuinka varmistetaan, että maakunnan yhtiö kykenee 
toimimaan markkinoilla, jos se joutuu esimerkiksi ylläpitämään muita 
toimijoita laajempaa palveluvalikoimaa? 

42 §:n 1 momentissa todetaan, että ”suoran valinnan palvelun tuottaja 
vastaa 15 §:ssä tarkoitetun sosiaali- ja terveydenhuollon tai suun 
terveydenhuollon palvelukokonaisuuden tai molempien 
palvelukokonaisuuksien tuottamisesta palvelun tuottajan kanssa 
sopimuksen tehneen maakunnan määrittelemällä tavalla”. 

42 §:n 2 momentin mukaan ”palvelun tuottajan on ilmoitettava palvelun 
tuottamista koskevista olennaisista muutoksista maakunnalle vähintään 
kaksi kuukautta ennen muutosta sekä vähäisemmistä muutoksista vähintään 
kaksi viikkoa ennen muutosta”. 

Molemmat lainkohdat koskevat ainakin osin asioita, joista on 35 §:n 
mukaan sovittava osapuolten välisellä sopimuksella. On osin epäselvää, 
kaventavatko kohdat osapuolten sopimusvapautta ja millainen merkitys 
lainkohdilla on suhteessa sopimukseen? Lisäksi 42 §:n 2 momentin 
sanamuodosta saa käsityksen, että palvelun tuottajalla olisi yksipuolinen 
oikeus tehdä palvelun tuottamista koskevia olennaisia muutoksia 
ilmoittamalla muutoksista etukäteen. 

42 §:n 3 momentin mukaan ”suoran valinnan palvelun tuottajan on tehtävä 
toiminta-alueellaan yhteistyötä maakunnan ja kuntien kanssa hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämiseksi maakunnan kanssa tekemässään sopimuksessa 
määritellyllä tavalla”. Kun kunnat eivät ole sopimuksen osapuolia kuinka 
varmistetaan, että kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät 



velvoitteet ja mahdolliset alueelliset erot huomioidaan palvelun tuottajan ja 
maakunnan välisessä sopimuksessa? 

 
 
15. Lakiluonnoksen 9 luvussa säädettäisiin palvelun tuottajalle suoritettavista korvauksista.  
 
15a. Ovatko suoran valinnan palveluita koskevat kiinteän maksun osuus ja sen 
määräytymistä koskevat edellytykset riittäviä turvaamaan palvelujen riittävä rahoitus? 

 
a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot 
 

Kiinteä tarveperusteinen maksu tuottajalle on periaatteessa hyvä 
määräytymisperuste, mutta jos tarvekertoimet ovat puutteellisia, tämä voi 
käytännössä kannustaa tuottajaa ohjaamaan suuria kustannuksia tai niiden 
riskiä aiheuttavia asiakkaita liikelaitoksen tai toisen suoran palvelun 
tuottajan hoidettavaksi. Määräytymisperuste voi myös kannustaa 
kohdennettuun asiakashankintaan.  
Suun terveydenhuollossa kapitaatiokertoimet eivät ole toimivia.  
On myönteistä, että maakunnille ehdotetaan jätettäväksi harkinnanvaltaa 
kapitaatiorahoituksen tason määrittelyssä ja osin myös oikeus poiketa 
kansallisista kertoimista. 4/5 kiinteän osan sitominen ehdottomaksi kiinteän 
korvauksen minimitasoksi ei ole tarkoituksenmukaista.  
 
Suun terveydenhuollossa kiinteä maksu ei ole riittävä, mikäli sen pohjana 
on nykyisen julkisen tuen yhteismäärä (julkisen hoidon kustannukset ja 
yksityisen hoidon Kela-korvaukset). Asiakkaan omavastuuosuus suun 
terveydenhuollossa on jo nyt suuri muihin palveluihin verrattuna. Kiinteän 
korvauksen tulee olla niin suuri, että omavastuuosuus voi olla kohtuullinen 
eikä estä tarpeenmukaiseen hoitoon hakeutumista. 

  



15b. Ovatko säännökset muista korvauksista uudistuksen tavoitteiden kannalta 
tarkoituksenmukaisia? 

 
a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot 
 

Maakunnan 56 § mukainen mahdollisuus sopia muista korvauksista 
palvelun tuottajan kanssa on kannatettavaa ja sen avulla on mahdollisuus 
lisätä asukkaiden alueellista yhdenvertaisuutta sekä kaventaa alueellisia 
hyvinvointi- ja terveyseroja 

 
16. Lakiluonnoksen 11 luvussa säädettäisiin lain voimaantulosta. Ovatko 71 §:n mukaiset 
siirtymäsäännökset uudistuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisia?   
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot 
 

Valinnanvapauden toimeenpanolle on varattava riittävä siirtymäaika. 
Markkinoiden avautuminen suoran valinnan sote-keskuksille ja suunhoidon 
yksiköille sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto 
yhtä aikaisesti 1.1.2019 muodostavat suuren riskin palvelujen 
jatkuvuudelle.  
Lakiluonnoksessa säädetään 1. ja 2. vaiheessa tapahtuvasta vaiheistuksesta, 
mutta tosiasiassa lain voimaantulossa ei ole lainkaan vaiheistusta. Lain 
siirtymäsäännökset ja niiden perustelut ovat ristiriitaisia. Kahden vuoden 
siirtymäaika 31.12.2020 saakka maakunnan yhtiöiden perustamisessa ei ole 
aito siirtymäaika, jos yksityiset sote-keskukset ja suun hoidon yksiköt ovat 
aloittaneet toimintansa 1.1.2019.  
Vaasan sairaanhoitopiiri pitää perusteltuna valinnanvapausmallin 
käyttöönottoa asteittain ja samanaikaisesti koko maassa niin yksityisen kuin 
julkisomisteisen tuotannon osalta. Tämän hallituksi toteuttamiseksi 
valinnanvapaus ja sen edellyttämä tuotannon yhtiöittäminen tulisi toteuttaa 
perustasoon kuuluvissa sosiaali- ja terveydenhuollon suoran valinnan 
palveluissa ja suunhoidon perustason palveluissa aikaisintaan 1.1.2021 
alkaen ja laajennettuun perustasoon kuuluvissa palveluissa 1.1.2023. 
Siirtymäkauden aikana palvelusetelin käytön laajentamisella ja 
henkilökohtaisen budjetin pilotoinnilla voidaan hankkia kokemuksia 
valinnanvapauden lisäämisestä. Näin ollen yhtiömuotoisen toiminnan 
täysimittaiselle organisoinnille varattaisiin aikaa vuoden 2022 loppuun. 
Tarvittavien tietojärjestelmämuutosten suunnittelu voi käynnistyä vasta 
lainsäädännön toiminnallisten yksityiskohtien selkiydyttyä. 
Tietojärjestelmämuutosten hallittu toimeenpano edellyttää selkeää 
vastuunjakoa sekä riittävää aikataulua. Laajojen tietojärjestelmämuutokset 



toimeenpano ja käyttöönotot edellyttävät kokemusten perusteella n. 3-5 
vuoden siirtymäaikaa.  
Jos laki tulee voimaan annetussa aikataulussa, maakunnan täytyisi aloittaa 
merkittäviä valinnanvapauteen liittyviä valmistelutoimia jo vuonna 2018. 
Tällaisia olisivat mm. suoran valinnan palveluntuottajien ilmoittautumisten 
vastaanottaminen vähintään 6 kk ennen lain voimaantuloa, ja asiakkaille 
valinnanvapaudesta informointi 2 kk ennen lain voimaantuloa. Myös 
palveluntuottajien kanssa tehtävät sopimukset sekä samalla myös 
hyväksymiskriteerit ja hinnoitteluperusteet olisi oltava määriteltyinä 
vähintään puoli vuotta ennen lain voimaan tuloa. Samoin asiakasseteleihin 
ja erityisesti henkilökohtaiseen budjettiin liittyen täytyisi tehdä kriteeristöjä, 
päätöksiä palveluista joissa asiakasseteli otettaisiin käyttöön, huolehtia 
maksatusjärjestelmistä jne. jos mallit otetaan käyttöön heti vuoden 2019 
vaihteessa. Aikataulua ei ole mahdollista toteuttaa. 

 
17. Antaako esitys maakunnille riittävät edellytykset järjestämisvastuun toteuttamiseen? 
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 
 

Vapaamuotoiset huomiot 
 
Valinnanvapauslainsäädäntö kaventaa maakunnan mahdollisuuksia käyttää 
järjestämisvastuuseen liittyvää valtaa ja toteuttaa järjestämisvastuutaan. 
Lukuun 9 sisältyvät asetuksenantovaltuudet ovat epätarkoituksenmukaisia 
ja maakuntien itsehallinnon ja järjestämisvastuun vastaisia. Myöhemmin 
säädettävillä asetuksilla voitaisiin määrätä yksityiskohtia myöten kaikista 
suoran valinnan palvelun tuottajille maksettavista korvauksista ja tehdä 
myös yksittäisiä maakuntia koskevia päätöksiä korvausperusteista. 

 
18. Antaako esitys riittävät edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon markkinoiden syntymiseen? 
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

 
Vapaamuotoiset huomiot 
 

Laki avaa nykyistä laajemmin markkinoita: tällä hetkellä kuntien sosiaali- 
ja terveydenhuollon lopputuotepalvelujen ostot ovat noin 2,8 miljardia 
vuodessa, lakiesityksen mukaan valinnanvapausmarkkinat olisivat noin 8 
miljardia euroa vuodessa.  
Palveluntuottajille asetettavista ehdoista ja tuottajakorvauksista riippuu, 
miten markkinat lopulta muotoutuvat. Todennäköistä on, että 
terveydenhuollon markkinat syntyvät suuriin kaupunkikeskuksiin, mutta ei 
haja-asutusalueelle. Sosiaalipalveluihin liittyviä markkinoita voi sen sijaan 



henkilökohtaisen budjetin myötä syntyä myös harvemmin asutuille alueilla. 
Riskinä on sote-palvelujen markkinoiden keskittyminen yrityskauppojen 
myötä. Tuottajille asetettavat vaatimukset karsivat erityisesti suoran 
valinnan palvelujen tuottajista pois pienet yritykset. 

 
18b. Antaako esitys riittävät edellytykset pienten toimijoiden toimimiseen sosiaali- ja 
terveydenhuollon markkinoilla? 
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

 
Jos ei, miten esitystä tulisi muuttaa? 
 
Vapaamuotoiset huomiot 
 

Alkuvaiheessa pieniä toimijoita tullee henkilökohtaisen budjetin sekä 
maksusetelipalveluihin, jos maksusetelipalveluissa on mukana myös 
sosiaalipalveluja. Todennäköistä on, että mittakaavaetujen ja fuusioiden 
myötä nämä markkinat keskittyvät tulevaisuudessa suuremmille tuottaja-
organisaatioille. Erityisesti pienille tuottajille markkinoille tulon kynnyksiä 
ovat tietojärjestelmäpalveluihin liittyminen sekä moninaiset 
raportointivelvoitteet varsinkin, jos tuottajat eivät voi hyödyntää 
maakunnan tarjoamia yhteisiä tietojärjestelmiä. 

 
19. Miten ihmisen lisääntyvä mahdollisuus valita palveluntuottaja ja vaikuttaa siten palveluihinsa 
vaikuttaa ihmisen hoitoon? 
 

Parhaimmillaan valinnanvapaus ja sen myötä lisääntyvä kilpailu asiakkaista 
parantaa palvelun laatua. Uudistus lisännee erityisesti terveyspalvelujen 
kysyntää ja kysynnän lisääntyminen voi kohdentua myös 
epätarkoituksenmukaisella tavalla uudistuksen tavoitteisiin nähden. On 
kuitenkin vaikeaa arvioida, kuinka uudistus lopulta vaikuttaa asiakkaiden 
valintoihin, sillä esimerkiksi mainonta ja markkinointi ohjaavat kuluttajien 
valintoja.  
Edellä esitetystä syystä olisi tärkeää kokeilla ehdotettavia uusia 
valinnanvapauden muotoja ja hyödyntää nyt käynnissä olevien kokeilujen 
tuloksia ennen laajamittaista toimeenpanoa. 

 
20. Onko laki tarkoituksenmukainen hammashoidon näkökulmasta? 
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot 
 



Suun terveydenhuollon muuttuminen suoran valinnan palveluksi parantaa 
palvelujen saatavuutta, mikä on asiakkaan kannalta hyvä asia  
Järjestelmämuutos luo suuren riskin kustannusten kasvuun, kun asiakkaille 
syntyy oikeus valita yksityinen palveluntuottaja julkisen terveydenhuollon 
asiakasmaksuilla. Suun terveydenhuollon oletettu saatavuuden paraneminen 
myös lisännee palvelujen kysyntää. Tästä voi aiheutua lisäkustannuksia 
edellä mainitun yksityiseltä julkiselle siirtymisen aiheuttamien 
lisäkustannuksen ohella. Keskeistä on, millä kapitaatiohinnalla 
palveluntuottajat ottavat vastuulleen asiakkaan suun terveydenhuollon 
vuodeksi. 

 
Erityisesti suun terveydenhuollossa, jonka on suunniteltu valtaosin olevan 
suoran valinnanvapauden piirissä, tulee varmistaa että ennaltaehkäisy ja 
sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio toteutuvat asiakasryhmissä, jotka 
niistä eniten hyötyvät. Näitä ryhmiä ovat muun muassa lapset ja nuoret sekä 
paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat. Myös rahoituksen tulee tukea 
integraatiota, jotta useat eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset 
voivat yhdessä työskennellä asiakkaan parhaaksi. 

Neuvolapalveluun kuuluvan hammashoidon tulee olla samassa 
toiminnallisessa kokonaisuudessa muiden neuvolapalvelujen kanssa. 
Kouluterveydenhuoltoon kuuluvaan suun terveydenhuoltoon tulee kuulua 
tutkimusten ja hoidon lisäksi terveyden edistäminen, koska ne toteutetaan 
yhtenä kokonaisuutena usein samalla käynnillä eri ammattilaisten yhteisenä 
työnä. Varsinainen ammattihenkilöiden tekemä terveydenedistämistyö on 
kiinteä osa muuta suun terveydenhuollon päivittäistä palvelua eikä sitä 
voida erottaa erilliseksi toiminnaksi.   

Sujuvat palveluketjut ja selkeä työnjako suoran valinnan palvelujen ja 
maakunnan liikelaitoksen erityispalvelujen välillä tulee varmistaa myös 
suun terveydenhuollossa. Kansallisesti tulee määritellä, minkä tasoiseen 
hammashoidon tarpeen hoitamiseen suoran valinnan palveluissa pitää 
varautua, ja missä tilanteissa asiakasta on tarkoituksenmukaista hoitaa 
maakunnan liikelaitoksessa paljon palveluja tarvitsevana. Esimerkkinä 
voidaan esittää, kuuluuko esimerkiksi lapsen oikomishoidon tarve 
maakunnan liikelaitoksessa tai asiakassetelillä hoidettavaksi. 

Taloudellisten kannustimien on edistettävä järkevää hoitoa. Erityisesti tulee 
huolehtia siitä, että kannustinperusteiset korvaukset kohdentuvat terveyttä ja 
toimintakykyä edistävästi eivätkä kannusta tarpeettomaan hoitoon. Kiinteän 
korvauksen lisäksi maksettavan osuuden määräytymisen tulee perustua 
yksittäistä toimenpidettä suurempiin hoito- ja palvelukokonaisuuksiin. 

On huolehdittava siitä, etteivät suun terveydenhuollon asiakasmaksut nouse 
niin korkeiksi, että ne ovat esteenä hoitoon hakeutumiselle tai hoidon 
jatkuvuudelle. Liian suuri omavastuu maksuissa voi kasvattaa terveys- ja 
hyvinvointieroja. 

Kouluttamiseen liittyvien velvoitteiden tulee koskea kaikkia 
palveluntuottajia omistuspohjasta riippumatta. 

 
 
 



 
21. Onko uudistuksen vaikutukset arvioitu näkemyksenne mukaan oikein ja riittävästi?  
 

a. kyllä  
b. kyllä pääosin 
c. ei pääosin  
d. ei  
e. ei kantaa 

Vapaamuotoiset huomiot 
 

Vaikutusarvioinnissa on hyvin nostettu esille valinnanvapauslainsäädännön 
positiivisia vaikutuksia ja riskejä. Valmistelun keskeneräisyys ja 
loppuvaiheessa tehdyt muutokset vaikuttavat kuitenkin niin, että 
vaikutusarvioinnissa on puutteita.  
Tärkeimmät myönteiset vaikutukset syntyvät verrattain pitkien, 
myönteisesti etenevien tapahtumaketjujen lopputuloksena. Osa 
vaikutuksista riippuu lainsäädännön lisäksi maakuntien tekemistä 
päätöksistä, joiden perusteella tuottajat tekevät omat päätöksensä palvelun 
tarjoamisesta. Asiakkaiden valinnat ovat mahdollisia vasta sen jälkeen, kun 
on olemassa palveluja, joista valita. Vaikutusarviointiin liittyy siis vakavia 
vaikeuksia, mistä syystä todellinen vaikutusten arviointi edellyttäisi 
kokeiluja, joiden perusteella erilaisia valinnanvapausmekanismeja voitaisiin 
aidosti testata.  
Vaasan sairaanhoitopiiri toteaa lisäksi, että lausunnolla olevaan 
hallituksen esitysluonnokseen sisältyvissä vaikutusarvioinneissa ollaan 
varsin kriittisiä sen suhteen, että esitetyllä valinnan-vapausmallilla olisi 
mahdollista saavuttaa sote -uudistukselle asetetut integraatio-, talous- ja 
yhdenvertaisuustavoitteet. 

 
22. Miten arvioitte uudistuksen vaikuttavan oman taustaorganisaationne tai jäsenorganisaatioidenne 
asemaan? 
 

Asiakassetelijärjestelmä saattaa johtaa sairaalatoimintojen ja joidenkin 
muidenkin erityistason palvelujen yhtiöittämiseen. Erikoissairaanhoidon 
kirurgian elektiivisistä potilaista 15 % kustannuksista edustaa yli 70 % 
potilaista. Asiakassetelin tuominen tähän toimintaan vie pohjan julkisten 
sairaaloiden toiminnalta koska ainoastaan harvalukuiset kalliit potilaat 
jäävät sinne hoidettavaksi ja kustannustehokkuuden tuovat lukumääräisesti 
runsaammat helpot potilaat siirtyisivät muualle hoidettavaksi. 

 
23. Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta. 
 
  



 
 
24. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset.  
 

Vaasan sairaanhoitopiiri suhtautuu krittisesti valinnanvapauden 
toteuttamista ehdotetulla tavalla. Mikäli lakiluonnosta kuitenkin 
jatkovalmistellaan tämän luonnoksen pohjalta, ehdottamme seuraavia 
pykäläkohtaisia muutoksia:  
 
15 § Suoran valinnan palvelut. 2momentin 1 c-kohdan termi 
yleislääkäritasoinen sairauksien tutkimus ja hoito kaipaa selkiyttämistä niin 
asiakkaiden kuin asiantuntijoidenkin näkökulmasta: mihin menet jos on 
kyse harvinaisesta, mutta yleislääkäritasoisesta sairaudesta.  
Käsitettä kotiin annettavat palvelut on selkiytettävä: onko suoran valinnan 
palvelun tuottajalla velvollisuus tuottaa kotiin annettavia palveluja ja 
koskeeko velvollisuus myös tehostetussa palveluasumisessa asuvia.  
 
17 § 1 mom. Maksusetelisäännös: suoran valinnan palvelun tuottajan on 
annettava asiakkaalle maksuseteli esitetään muutettavaksi muotoon voi 
antaa maksusetelin.  
Asiakassetelin kannustinperusteinen korvaus on epäselvä ja kaipaa 
tarkennusta. Mitä tarkoittaa: ”Kannustinperusteisen korvauksen mittareiden 
ja perusteiden on oltava lainsäädäntöön ja vakiintuneeseen käytäntöön 
perustuvaa palvelun tasoa korkeampia.”  
 
19 § Perustason toimipisteen valinta ja 20 § Erityistason toimipisteen 
valinta. Pykäliä tulisi selkiyttää: liikelaitoksen ja perustason liikelaitoksen 
raja on epäselvä. 20 §:n termi erityistason toimipiste tulisi määritellä, 
samoin perustason liikelaitoksen vs. suoran valinnan palvelut.  
 
Lakiluonnoksen 21 §:ssä säädettäisiin maakunnalle velvoite käyttää 
asiakasseteliä riittävässä määrin sen varmistamiseksi, että muissa kuin 
suoran valinnan palveluissa toteutuu asiakkaan valinnanvapaus. 
Yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että vähimmäistasona on, että 
viisitoista prosenttia (15 %) näiden palveluiden kokonaiskuluista olisi 
asiakassetelin piirissä. Kiinteä vähimmäistason määrittely on perusteetonta 
eikä se sovi maakuntien erilaisiin olosuhteisiin. Esitämme sen poistamista.  
 
22 § ja 24 §: Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin velvoittavuus on 
epäselvä. Esimerkiksi  
tilanteessa, jossa maakunta on päättänyt ottaa käyttöön tehostetussa 
palveluasumisessa asiakassetelin, asiakkaalle on tarjottava asiakasseteliä 
22§ 2 momentin perusteella. Todennäköisesti asiakas olisi kuitenkin 
oikeutettu myös henkilökohtaiseen budjettiin 26 § 1 momentin perusteella. 
Henkilökohtaisen budjetin perusteluissa sivulla 21 todetaan, että asiakkaan 
ja palveluntuottajan välille ei syntyisi sopimusta eivätkä asiakkaat olisi 
palveluja käyttäessään kuluttajan asemassa. Kohtaa olisi syytä selkiyttää, 
sillä palvelutapahtumassa syntyy väistämättä jonkinlainen sopimus 
asiakkaan ja palvelun tuottajan välille.  
 
Joko 15 tai 40 §:stä tulisi selkeästi käydä ilmi, että maakunnan liikelaitos 
voisi tietyin edellytyksin tuottaa samoja perustasoisia palveluja, jotka 



kuuluvat suoran valinnan palvelujen piiriin. Säännöksien tiukka tulkinta 
johtaisi kohtuuttomiin tilanteisiin: esimerkiksi vaikean diabeteksen 
erikoissairaanhoitotasoinen hoito täytyisi voida hoitaa liikelaitoksessa, 
vaikka asiakas saman tai eri taudin vuoksi tarvitsisi suoran valinnan 
palveluihin kuuluvia perustasoisia suoran valinnan palveluja. Mikäli tämä ei 
olisi mahdollista, potilaan hoidon kokonaisuus pirstoutuisi 
epätarkoituksenmukaisella tavalla, aiheuttaisi haittaa potilaalle ja kasvattaisi 
kokonaiskustannuksia  
 
47 §:ssä Palvelun tuottajan vastuu palvelusta jää epäselväksi, mikä taho on 
vastuussa hoitokomplikaatioiden tai vastaavien korjaamisen kustannuksista 
silloin, kun palvelu toteutetaan sote-keskuksen antamalla maksusetelillä: 
maksusetelipalveluntuottaja vai se yhtiö, jonka lukuun toimitaan.  
 
51 § 5 momentin mukaan maakunta voi määritellä erikseen erityisiä 
ryhmäkohtaisia kiinteitä korvauksia, jotka perustuvat kansallisiin 
tarvetekijöihin. Pykälästä tai perusteluista ei selviä, mitä lainsäätäjä 
tarkoittaa kansallisilla tarvetekijöillä. Rajaus tulisi poistaa ja jättää 
maakunnan harkintaan, mitkä ovat ne asiakasryhmät, joille maksetaan 
erityiset kiinteät korvaukset. Momentti on osin ristiriitainen 51.3 § kanssa, 
jossa säädetään, että on noudatettava kansallisia kriteereitä ja 5 momentissa 
sanotaan, että voi poiketa.  
Myös asiakkaan opiskelu-status olisi hyvä olla eräs kapitaatiorahoituksen 
elementti. Erityisesti listautuneesta YTHS opiskelijasta maksettavan 
tuottajarahoituksen suoran valinnan tuottajalle tulisi olla alhaisempi.  
Koululaisten ja opiskelijoiden osalta suun terveydenhuollon kapitaatio voisi 
olla huomattavan alhainen, koska he käyttävät koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon palveluja.  
 
61 § Kansaneläkelaitoksen tehtävät korvausten maksatuksessa ja 66 § 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut. Tämä kokonaisuus edellyttää 
merkittävää jatkovalmistelua ja toteutusvaihtoehtojen sekä eri toimijoiden 
vastuujaon tarkentamista. Tässä tulee huomioida myös nykyisten laajassa 
käytössä olevien palvelusetelien- ja ostopalvelutietojärjestelmien 
mahdollisuudet erityisesti asiakasseteliin ja henkilökohtaisen budjetin 
toteutuksissa. Olemassa olevat palvelusetelitietojärjestelmät mahdollistavat 
nopean siirtymäpolun asiakasseteliin ja henkilökohtaisen budjetin 
edellyttämissä toiminnallisuuksissa. Tämän johdosta Kelan roolia 
maksatukseen liittyen (61§) ehdotetaan tarkennettavan siten, että se koskisi 
alkuvaiheessa ainoastaan suoran valinnan palveluita.  
Valinnanvapauden 66 § mukaisten tiedonhallintapalveluiden kansallinen 
toteutus ehdotetaan rajattavaksi koskemaan ainoastaan mom. 1-2 mukaista 
asiakkaan valinnan toteuttavaa palvelua sekä valinnanvapauden 
tietopalvelua. Muut tehtävät olisi tarkoituksenmukaista jättää maakuntien 
vastuulle, jotka voivat hyödyntää niiden toteuttamisessa nykyisin käytössä 
olevia tietojärjestelmiä. Täysin uusien kansallisten 
tiedonhallintapalveluiden luominen ja käyttöönotto ei ole toimeenpanon 
edellyttämällä aikataululla perusteltua eikä edes mahdollista. 
 
Voimaantulo, 71 §:n mukaan valinnanvapauslain tulessa voimaan kumotaan 
laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Palveluseteli on laajasti 



käytössä varhaiskasvatuksessa. Pykälästä ei käy ilmi, onko tarkoitus 
lopettaa palvelusetelin käyttö myös varhaiskasvatuksen osalta.  
Siirtymäsäännökset, 72 § on epäselvä. Suoran valinnan palvelujen 
tuottamista siirtymäaikana täytyy selventää. Alkaako suoran valinnan 
valinnanvapaus heti 1.1.2019 ja voiko maakunta toimia suoran valinnan 
tuottajana liikelaitosmuodossa lain siirtymäaikana vuosina 2019 ja 2020.  
Vaasan sairaanhoitopiiri ehdottaa valmisteltavaksi erillistä kokeilulakia 
valinnanvapauden asteittaisen lisäämisen tueksi. Lainsäädännössä voitaisiin 
asettaa tavoitteita valinnanvapauden lisäämiselle. Lisäksi esitämme, että 
palveluseteliä koskeva lainsäädäntö pidetään voimassa ja 
palvelusetelikäytäntöjä kehitetään. Saatujen kokemusten jälkeen voidaan 
arvioida pysyvän lainsäädännön tarvetta.  
Jatkovalmistelussa on lisäksi syytä selvittää, onko tarkoituksenmukaista, 
että äitiys- ja lastennneuvolatoiminta kuuluu esityksessä suoran valinnan 
palveluihin. 
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