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1. VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA 
MYÖNTÄMINEN 
 
1.1 Rahoitus ja avustuksen saajat 
 
Palvelusetelikokeiluhankkeen kokonaisrahoitus vuosina 2016 - 2018: 10 miljoonaa euroa. 
Valtionavustushankkeisiin kohdennettava rahoitus: korkeintaan 9,5 miljoonaa euroa. 
Rahoitus myönnetään sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista tällä hetkellä vastaaville 
kunnille, kuntayhtymille tai näiden yhteenliittymille (hankekonsortioille).  Hankekonsortion 
tulee valita yksi taho, joka toimii hankehallinnoijana.  

Valtionavustusasetuksen1 mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien valtionavustusrahoituksen 
osuus on korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakuun osallistuvan kunnan tai 
kuntayhtymän omarahoitusosuutena hyväksytään myös hakijoiden henkilöstön oma työ. Har-
kinnan mukaan valtionavustuksella voidaan rahoittaa myös ennen vuotta 2017 aiheutuvia 
kuluja. 

1.2 Hakuaikataulu 
 

1. valtionavustushaun alkaminen viikolla 26 
2. avustushakemusten jättäminen viimeistään 31.8.2016  
3. hakemusten täydentäminen ja suuntaaminen hallituksen linjausten perusteella 
4. STM:n valtionavustuspäätökset viimeistään 31.10.2016 
 
Kokeilun toteutusaika on 1.1.2017 - 31.12.2018. 

1.3 Hakemus 
 
Hakulomake, jonka liitteenä on hankesuunnitelma sekä talousarviolaskelma, on toimitettava 
sähköisessä muodossa STM:öön viimeistään 31.8.2016 kello 16:15.  

Hakuohjeistusta täydennetään valtionavustusta koskevan asetuksen sekä hakijoille järjestet-
tävissä tilaisuuksissa esille nousevien kysymyksien perusteella. Täydentyvä hakuohjeistus ja 
hakulomake löytyvät osoitteesta http://stm.fi/palvelusetelikokeilu . 

Hakemus tehdään STM:n kärkihankkeiden yhteisen valtionavustusohjeen mukaisesti ja yh-
teistä hakulomakepohjaa käyttäen (julkaistaan erikseen STM:n verkkosivuilla). 
 

 1.4 Hakemusten käsittely ja täydentämismahdollisuus 
 
Kokeilun sisällöt ja kriteerit tarkentuvat vielä haun avaamisen jälkeen, kun hallitus linjaa va-
linnanvapausmallia.  Siksi kokeiluun hakeneiden kanssa varmistetaan, että hankesuunnitelmat 
ja -hakemukset täyttävät hankkeille määriteltävät hallituksen valinnanvapautta koskevien 
linjausten mukaiset tavoitteet ja reunaehdot. Hakijat voivat täydentää ja suunnata hakemuksi-
aan näiden mukaisiksi.  
  

1 Kärkihankkeita koskevan asetuksen määrittelyistä riippuen, asetus voimaan kesällä 2016. 
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2. KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
Palvelut asiakaslähtöiseksi on yksi viidestä hallituksen kärkihankkeesta, joiden toimeenpano 
on sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla. Hanke jakautuu kuuteen osahankkeeseen: julkinen 
palvelulupaus, asiakkaan osallistumisen toimintamallit, omahoito ja sähköiset palvelut, palve-
lusetelikokeilu, asumisperusteinen sosiaaliturva ja perustulokokeilu. Hankkeen budjetti halli-
tuskaudella on 37 miljoonaa.  

Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset, omatoimisuutta tukevat toimintaprosessit sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoon. Asiakkaiden kokemukset ja palaute otetaan huomioon palveluiden kehittämi-
sessä ja ohjauksessa. 

Palvelujen järjestäjä hyötyy sekä toiminnallisesti että taloudellisesti, kun hallinto tehostuu, 
palvelujen ohjaus paranee ja palvelujen toimintamallit uudistuvat. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat asetetaan samalle viivalle ja mahdollistetaan 
pienten ja keskisuurten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen palvelujen 
tuottamiseen. 

Tavoitteena lisäksi on kehittää palvelutuottajien hakemisen ja vertailun mahdollistava säh-
köinen palvelu ja valinnanvapautta tukevat tietojärjestelmäratkaisut. 

Kokeilun suunnitelmallisella arvioinnilla tuotetaan tietoa valinnanvapausmallin toimeenpa-
noon. 

Hallituksen 7.11.2015 tekemien sote-linjausten mukaisesti on käynnistetty sosiaali- ja ter-
veydenhuollon valinnanvapausmalleja koskeva valmistelutyö. Selvityshenkilöryhmä jätti 
väliraporttinsa 15.3.2016 ja loppuraporttinsa 31.5.2016. Asiakkaan valinnanvapautta sekä 
monikanavarahoituksen yksinkertaistamista koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan sote-
uudistuksen projektiryhmän alaisuuteen asetetussa valmisteluryhmässä. Tulevan valinnanva-
pausmallin tavoitteena on vahvistaa erityisesti perustason palveluita ja turvata nopea hoitoon 
pääsy sekä tukea yksilöiden valinnan mahdollisuuksia palveluiden yhtenäisillä laatukriteereillä 
ja valintaa tukevalla julkisella tiedolla. 

Kokeiluhankkeissa toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön (mm. palvelusetelilaki 
569/2009 ja asiakasmaksulaki 734/1992) pohjalta kokeilu käyttäjän mahdollisuudesta valita 
itse palveluiden tuottaja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajista. Valinnanvapaus 
toteutetaan pääsääntönä perustasolla ja soveltuvin osin erikoistason sote-palveluissa. Hallituk-
sen tarkentuvat linjaukset valinnanvapaudesta ohjaavat kokeilujen rajaamista. Monikanavara-
hoitukseen ei kokeiluissa puututa. Kokeilun pohjalta arvioidaan parhaita toimintamalleja ja 
kokemuksia käytetään hyväksi valinnanvapauslainsäädännön kehittämisessä. 

Kokeiluhankkeisiin myönnetään valtionavustusrahoitusta. Rahoituksen kriteerit muodostu-
vat kokeilulle hallitusohjelmassa asetetuista tavoitteista sekä kokeiltavasta valinnanvapaus-
mallista tehtävistä hallituksen linjauksista. 

Valtionavustuksella tuettavien kokeiluhankkeiden lisäksi suunnitellaan yhdessä kuntien, 
kuntayhtymien ja muiden toimijoiden kanssa uusi, laajempiin palvelukokonaisuuksiin pohjau-
tuva palvelusetelin käyttötapa suun terveydenhuollon palveluissa. Luotu toimintamalli otetaan 
käyttöön kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2017 - 2018. 
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3. SOTE-PALVELUJEN VALINNAN-
VAPAUSKOKEILUN VALTIONAVUSTUSKRITEE-
RIT 
 

3.1 Käytetyt käsitteet ja termit 
 
Asiakas 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävä henkilö, joka osallistuu kokeiluun. 
 
Järjestäjä 
Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kunta vastaa lähtökohtaisesti omien asukkaidensa 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Kuntien vastuulle kuuluva tervey-
denhuolto jakautuu perusterveydenhuoltoon (kansanterveystyöhön) ja erikoissairaanhoitoon. 
Kunnat ovat voineet siirtää sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuun yh-
teistoiminta-alueelle, joka voi olla kuntayhtymä tai perustua isäntäkuntamalliin. Erikoissai-
raanhoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. 
 
Kapitaatiokorvaus 
Järjestäjän tuottajalle maksama asiakkaan vuosimaksu, joka määräytyy mm. tuottajalle listau-
tuneiden asiakkaiden lukumäärän mukaisesti.  
  
Palvelumaksu 
Asiakkaan palveluntuottajalle maksama maksu. Maksu on kaikille palveluntuottajilla saman-
suuruinen.  
 
Palveluntuottaja / tuottaja 
Palveluntuottajalla tarkoitetaan tässä kokeiluun osallistuvia yksityisiä, julkisia tai kolmannen 
sektorin palveluntuottajia. Kokeiluun osallistuvien palveluntuottajien on pystyttävä tarjoa-
maan kuntalaisille kokeilussa määritelty palvelukokonaisuus, joka korvataan yksityisille tai 
kolmannen sektorin palveluntuottajille palvelusetelillä ja julkisille palveluntuottajille palve-
lusetelin arvoa vastaavalla korvauksella. 

3.2 Kokeiltava toiminta 
 
Kokeilun juridinen perusta 
 
Kokeilu toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön pohjalta. Keskeisinä tässä  ovat palve-
lusetelilaki ja asiakasmaksulaki.  

Juridisista perusperiaatteista tuotetaan kaikille kokeiluhankkeille yhteiset linjaukset, joiden 
noudattaminen varmistetaan hakemusten käsittelyprosessissa. 
 
Avustuksen hakija 
 
Valtionavustuksen hakijan tulee olla kokeilun kohteena olevan palvelun järjestäjä.   
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Palveluntuottajien valinta 
 
Hankkeesta vastaava kunta tai kuntayhtymä (järjestäjä) tekee valtionavustuskriteerien ja myö-
hemmin linjattavan palvelukokonaisuuden mukaiset palveluntuottajien listautumiskriteerit ja 
julkaisee ne. Tuottajien toimiluvissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ohjeistuk-
sia (mm. Valvira ja avi:t). 

Asetetut kriteerit täyttävät yksityiset ja kolmannen sektorin tuottajat ilmoittautuvat haluk-
kaiksi tuottajiksi. Hankkeesta vastaava kunta tai kuntayhtymä (järjestäjä) hyväksyy kriteerit 
täyttävät palveluntuottajat mukaan kokeiluun.  
 
Tarjottavien sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen sisältö 
 

- asiakkaan valittavaksi tarjottavaan palveluun sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut tai palvelutuotteet 

- palvelujen toteutusmalli, mm. asiakkuuksien hallinta, asiakas- tai palveluohjaus, käy-
tännöt toisen portaan tai erikoistason palveluihin ohjaamiseen  

- palvelujen rahoitusmalli, mm. kannustimien käyttö ja käytettävät palvelumaksut 
- asiakkaalle annettava ajallinen mahdollisuus palvelujen vaihtoon 
- kokeiluun valittavat asiakasryhmät 
- eri toimijoiden yhteistyön varmistaminen (tiedon ja palveluketjujen integraatio). 

 
Hakuprosessin aikana varmistetaan, että hanke tarjoaa sisällöllisiä ratkaisuja valinnanva-

pauden toteuttamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa hallituksen linjauksiin pohjaten.  
 
Rahoitusmalli 
 
Järjestäjä maksaa tuottajille ns. tarvevakioidun kapitaatiomaksun kuukausittain palveluntuotta-
jalle listautuneiden asiakkaiden lukumäärän mukaan. Osa tuottajille maksettavaa korvausta voi 
koostua myös suoritekohtaisista lisistä tai kannustinkorvauksista. Hakijoiden tulee esittää 
hakemuksessaan alustava korvausmalli. Yksityiskohtaisempi korvausmalleista sopiminen 
tapahtuu valtionavustuspäätösten valmistelun yhteydessä. 

Korvaus suoritetaan yksityisille tai kolmannen sektorin palvelutuottajille palvelusetelillä ja 
julkisille palvelutuottajille palvelusetelin arvoa vastaavalla korvauksella. 

Palvelusuunnitelmaan ja, tai hoidon tarpeen arviointiin perustuvat jatkopalvelut ja -hoidot 
rahoitetaan erikseen järjestäjän päättämällä tavalla.  
 
Kunnan ja kuntayhtymän on pystyttävä kokeilussa eriyttämään valinnan kautta palvelun käyt-
täjiksi tulevien asiakkaiden palveluiden kustannukset ja korvaukset (sama korvaus kuin kokei-
luun osallistuvilla yksityisillä palvelutuottajilla) muun toiminnan kustannuksista. 
 
Asiakkaan asema 
 
Asiakas valitsee sote-palvelutuottajan listautumalla sen asiakkaaksi. Ne asiakkaat, jotka eivät 
valitse palvelutuottajaa, saavat palvelunsa kotikunnaltaan.  

Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa tuottajaa halutessaan. Korvaus maksetaan tuottajille 
kuukausiperusteisesti). Palveluntuottajan on otettava asiakkaakseen kaikki halukkaat.  

Asiakas maksaa tuottajasta riippumatta saman asiakasmaksun. 
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Tuotantomalli 
 
Kokeilun toteuttavat yhteistyössä kuntien ja, tai  kuntayhtymien kanssa yritykset, järjestöt ja 
muut kolmannen sektorin palveluntuottajat. Palvelutuotannossa edellytetään verkostomaista 
tuotantomallia, jossa pienet ja keskisuuret yritykset ovat mukana. 

3.3 Kokeiluhankkeen kriteerit 
 
Hakijan laatimassa hankesuunnitelmassa tulee kuvata, miten hankkeessa toteutetaan tässä 
kappaleessa listatut kriteerit.  Nämä ovat vähimmäisvaatimukset hankesuunnitelmalle. 

Lisäksi hankkeen sisältöjen tulee täyttää kärkihankkeelle asetetut yleiset tavoitteet, jotka on 
kuvattu kappaleessa 3.4.  
 
Hankkeen sisällölliset kriteerit 
 
Hakijan hankesuunnitelmassa on oltava kuvaus lähtötilanteesta, siitä kuinka kokeilu toteute-
taan sekä niistä toimenpiteistä, joilla myöhemmin päätettävien pysyvien toimintamallien juur-
tuminen osaksi normaalia toimintaa voidaan varmistaa hankkeen aikana ja sen jälkeen.  
 
Hankkeen laajuuskriteeri 
 
Hakemuksessa on kuvattava, kuinka laajalla maantieteellisellä alueella ja kuinka laajaa asia-
kaskuntaa ja kuinka montaa palvelutuottajaa kokeilu koskee. Kokeilu on toteutetava riittävän 
suurella asiakas- ja palveluntuottajamäärällä. Laajuuskriteerit arvioidaan hakemuskohtaisesti.  

Hakemuksessa on kuvattava, millä perusteilla ja miten kuntalaiset valitaan kokeiluun. Va-
lintatapa ei saa vaarantaa kuntalaisten yhdenvertaisuutta. 
 
Hankkeen toteutettavuuskriteeri 
 
Hakemuksessa on kuvattava kokeiluhankkeessa mukana olevien kuntien ja kuntayhtymien 
päätöksenteon valmistelutilanne ja suunnitelma tarvittavista päätöksistä ja muista toimenpi-
teistä mm. omarahoitusosuuden järjestämiseksi.  
 
Kokeilussa käytettävät tietojärjestelmäratkaisut 
 
Hakija kuvaa suunnitelmansa kokeilussa käytettävistä tietojärjestelmäratkaisuista. Ne käydään 
hakemusten käsittelyvaiheessa läpi ja hakijoille varataan mahdollisuus täydentää ja muuttaa 
hakemustaan.  

Asiakas- ja potilastietojen käsittely on toteutettava ensisijaisesti Kanta-palveluja käyttäen, 
mutta hakija voi esittää erilaisen mallin, mikäli valmiutta Kantan käyttöön ei kaikilta osin ole. 
Muista kansallisesti yhteisesti käytettävistä ratkaisuista (mm. palveluhakemisto) tehdään 
suunnitelma, jota käytetään hankekohtaisten suunnitelmien tarkennusvaiheessa.  

 Hankkeen hallinnollisten tietojen käsittely sekä vaadittavien seurantiedot on  toimitettava 
digitaalisesti (koneluettavassa muodossa). 
 

3.4 Kokeilun yleiset tavoitteet ja kriteerit 
 
Kokeiluhankkeen tulee täyttää lisäksi kärkihankkeelle ja palvelusetelikokeilulle asetetut ylei-
set tavoitteet, joiden toteutusmalli tulee kuvata hankesuunnitelmassa. 
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1. Asiakaslähtöisyys, johon sisältyy asiakkaan palaute oman palvelunsa osalta ja ko-
kemusasiantuntijuus laajemmin koko palvelujärjestelmää koskien. Asiakkaiden osal-
lisuus vahvistuu. 

2. Sote-integraatio: järjestämisen, rahoituksen, tiedon, palveluketjujen sekä tuotannon 
integraatio. 

3. Hallinnon yksinkertaistaminen: prosessien digitalisointi, hallinnollisen työn keven-
täminen. 

4. Toiminnan kehittäminen: malli kannustaa palveluntuottajia kehittämään toimin-
taansa. Kunnallinen palvelutuotanto voidaan sopeuttaa hallitusti. 

5. Sote-henkilöstön osallistuminen: Sote:n henkilöstö osallistuu aktiivisesti kokeilun 
suunnitteluun ja arviointiin. 
 

3.5 Kokeilun seuranta ja arviointi sekä sidosryhmätyö 
 
Avustuksen saajan on osallistuttava THL:n suunnitelman pohjalta toteutettavaan arviointiin ja 
siinä tarvittavien tietojen keräämiseen ja toimittamiseen. Hakemuksissa tulee esittää, millaisia 
palvelujen seuranta- ja raportointityökaluja on jo käytössä (mm. asiakaspalaute- ja laskutusoh-
jelmistot).  

Seurattavat ja arvioitavat asiat seuraavista asioista ja kohteista (THL:n listauksen pohjalta - 
tulossa): asiakas, asiakas- ja palveluohjaus, kokeiltavat palvelut, kustannukset, palvelujen 
hinnoittelu, palveluntuottajille maksettava korvaus, palveluntuottajan valinta, palveluntuotta-
jan kriteerit, tietojärjestelmät, järjestäjä, jne. 

Lisäksi avustuksen saajan tulee sitoutua kokeilun aikana toteutettavaan, STM:n vastuulla 
olevaan sidosryhmätyöhön, jonka tavoitteena on saada kokeilun ulkopuolisten tahojen näke-
myksiä mukaan sekä levittää kokeilun tuloksia jo sen kestäessä sidosryhmille. 

 

 
 
STM: Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke, Palvelusetelikokeilu 2016 – 2018 
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