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Asiakkaan vapaus valita - tai olla valitsematta 

• Haluttu hyöty saavutetaan vain jos saadaan aikaan toimiva kilpailu 

• Kilpaillaan laadulla, kun maakunta asettaa korvaustason 

• Markkinoihin kohdistuu sääntelyä ja ohjausta 

• Avaa uusia mahdollisuuksia eri kokoisille yrityksille 

• Myös muille kuin sote -yrityksille, esim. digitalisaatio 

• Asiakkaan valinnanvapautta ei voi sivuuttaa 

• Kuntien tarpeen pitää maltti tilojen myynnissä ja ulkoistuksissa 

• Valinnanvapauslakiesitys on juridisesti varsin haastava (hallintopäätös, 

ehdot, soveltaminen) 
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Yksityinen palvelutuotanto 

• Sote-keskukset aloittavat 1.1.2021 

• Erikoissairaanhoidon palvelut 2022 

• Suun terveydenhuollon yksiköt  1.1.2022 

• Kummallakin mahdollisuus alihankintaan 

• Henkilökohtainen budjetti 1.1.2020 (liikelaitos suljettu pois) 

• Asiakasseteli viimeistään 1.7.2020 (liikelaitos suljettu pois) 

• Maakunnan olisi otettava asiakasseteli käyttöön tietyissä erikoissairaanhoitoa 

koskevissa palveluissa viimeistään 1.1.2022 

• Maakunnanliikelaitoksen ostopalvelut yksityisiltä kuten nykyisin kuntien 
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Pienet ja keskisuuret tuottajat 

• Sote-keskus voi täydentää omaa palvelutuotantoaan ostamalla palveluja 

pieniltä ja mikroyrityksiltä 

• Yrityksen voivat toimia sote-keskuksena myös yhteistyösopimusten tai 

yhteisen yrityksen kautta 

• PK- ja mikroyrityksillä on hyvät edellytykset toimia asiakassetelipalvelujen ja 

henkilökohtaisen budjetin palvelujen tuottajina 

• Myös maakunnan liikelaitos voi hankkia palvelutuotantoa yrityksiltä 

ostopalveluina 

• PK- ja mikroyrityksillä on jatkossakin mahdollisuus tuottaa tukipalveluja  

maakunnassa toimiville palveluntuottajille (esim. siivous, ruokahuolto) 
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Ostopalvelut ja yksityiset palvelut 

• Sosiaalihuollon osalta valinnanvapauspalveluihin siirtyy palveluja vähintään 

2,8 miljardilla 

• Tästä vähintään 1,4 miljardia arvioidaan olevan yksityistä palvelutuotantoa 

ensimmäisten vuosien jälkeen 

• Sosiaalihuollossa ostopalveluja nyt 2,2 miljardia 

• Jatkossa määräksi arvioidaan 1,5 miljardia euroa 

• Terveydenhuollon osalta valinnanvapauspalveluihin siirtyy palveluja 

vähintään 2,9 miljardilla 

• Yksityisten osuus tästä 1,1 miljardia vuoteen 2024 mennessä 

• Terveydenhuollon ostopalvelut nykyisin 500 miljoonaa 

• Jatkossa ostopalveluihin noin 300 miljoonaa 
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Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien vertailtavuus 

Vertailtavuutta on pyritty säätämään vv-lakiluonnoksessa mm. seuraavin tavoin: 

 

• Molemmilla on lähtökohtaisesti samat tehtävät (18 §) 

• Ehdot ovat samat ja ehdot päätetään hallintopäätöksessä. Ehtojen on oltava 

yhdenmukaisia (42 §) sekä tasapuolisia ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia (44 §) 

• Korvausperusteet ovat samat (7 luku) 

• Maakunnan liikelaitoksesta sote-keskukselle myytävät sisäiset palvelut tai 

palvelukeskuksien palvelut on hinnoiteltava markkinaperusteisesti (61 §) 

• Molempien on noudatettava hallinnon yleislakeja (3 §) 

• Suoran valinnan palvelut on kirjanpidollisesti eriytettävä (56-57 §) tai niitä varten on 

perustettava erillinen liikelaitos tai liikelaitoksia (16 §) 

• Suoran valinnan palvelutuottajien velvoitteet ovat samat (54 §)  

• Rikosoikeudellinen ja vahingonkorvausvastuuvelvoitteet ovat samat (74 §) 
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