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Lakiesitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan 
valinnanvapauslainsäädännöksi sähköisellä kyselyllä annettujen 

lausuntojen kuvaajat 
 
 Kuvaajat sähköisestä kyselystä lausuntoajan päättymisen jälkeen 

 

 Tämä dokumentti sisältää kuvaajat (%) sähköiseen kyselyyn tulleista 

lausunnoista. Kaikkiin lausuntokyselyn kysymyksiin eivät kaikki ole 

vastanneet, mistä johtuen vastaajien määrä kuvaajissa vaihtelee. Kaikki 

lausunnot - mukaan lukien vain kirjallisesti annetut - ovat nähtävissä 

osoitteessa: 

  

 http://stm.fi/hanke?tunnus=STM104:00/2017 

 
  

http://stm.fi/hanke?tunnus=STM104:00/2017
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1. Voidaanko ehdotetulla valinnanvapauslailla osaltaan kaventaa 

väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen 
yhdenvertaista saatavuutta? 
Vastaajien määrä: 582 

 

 

 
 

2. Edistääkö valinnanvapauslakiluonnos tarkoituksenmukaisella tavalla 
asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin? 
Vastaajien määrä: 582 
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3. Antaako lakiluonnos asiakkaalle riittävät mahdollisuudet hakeutua 
asiakkaan omaan tilanteeseen sopivaan palveluun? 
Vastaajien määrä: 578 

 

 
 

4. Jos asiakkaalla on laaja-alaisia palveluntarpeita, toteutuuko 
lakiluonnoksen perusteella asiakkaan mahdollisuus saada tarpeen 

mukaisella tavalla yhteen sovitettuja palveluja? 
Vastaajien määrä: 580 
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5. Turvaako lakiluonnos palvelujen horisontaalisen ja vertikaalisen 
integraation? 
Vastaajien määrä: 581 

 
 
6. Antaako esitys maakunnille riittävät edellytykset 

järjestämisvastuun toteuttamiseen? 
Vastaajien määrä: 578 
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7. Edistääkö lakiluonnos toimintatapojen muutosta ja uusien 
palveluinnovaatioiden käyttöönottoa? 
Vastaajien määrä: 580 

 

 
 

8. Antaako valinnanvapauslakiluonnos yhdessä muun maakunta- ja 
sote-uudistuksen kanssa riittävät edellytykset saavuttaa 3 miljardin 

euron kustannusten kasvun hillinnän tavoite? 
Vastaajien määrä: 578 
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9. Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslakiluonnoksen 3 
luvussa säädettäisiin asiakkaan suoran valinnan sosiaali- ja 

terveyspalveluista.  9a. Turvaavatko maakunnan liikelaitoksen suoran 
valinnan palvelujen tuotantoa koskevat säännökset (mm. 16 §) 

palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden kaikissa olosuhteissa? 
Vastaajien määrä: 576 

 

 
 

9b. Onko lakiluonnoksen 18 §:ssä säädetty sote-keskuksen 
lakisääteinen palveluvalikoima sisällöltään ja laajuudeltaan 

tarkoituksenmukainen? 
Vastaajien määrä: 537 
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9c. Onko lakiluonnoksen 18 §:ssä säädetty suunhoidon yksikköjen 
lakisääteinen palveluvalikoima sisällöltään ja laajuudeltaan 

tarkoituksenmukainen? 
Vastaajien määrä: 469 

 

 
 

9d. Onko lakiluonnoksen 18 § sote-keskuksen suoran valinnan 

palveluista riittävän selkeä siltä osin, mitkä palvelut kuuluvat suoran 
valinnan palvelujen piiriin ja mitkä kuuluvat maakunnan liikelaitoksen 

tuottamiin muihin kuin suoran valinnan palveluihin? 
Vastaajien määrä: 567 
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9e. Onko lakiluonnoksen 18 § suunhoidon suoran valinnan palveluista 
riittävän selkeä siltä osin, mitkä palvelut kuuluvat suoran valinnan 

palvelujen piiriin ja mitkä kuuluvat maakunnan liikelaitoksen 
tuottamiin muihin kuin suoran valinnan palveluihin? 
Vastaajien määrä: 556 

 

 
 

9f. Ovatko säännökset (mm. 18 § ja 37 §) sosiaalihuollon osalta 

tarkoituksenmukaisia ja riittäviä? 
Vastaajien määrä: 566 
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10. Lakiluonnoksen 4 luvussa säädettäisiin asiakkaan 
mahdollisuuksista valita maakunnan liikelaitos.   10a. Antaako 

lakiluonnoksen 21 § asiakkaalle tarkoituksenmukaiset mahdollisuudet 
valita liikelaitos? 
Vastaajien määrä: 566 

 

 
 

10b. Entä antaako lakiluonnoksen 22 ja 23 § asiakkaalle 

tarkoituksenmukaiset mahdollisuudet valita liikelaitoksen 
palveluyksikkö/yksiköt? 
Vastaajien määrä: 569 
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11. Lakiluonnoksen 5 luvussa säädettäisiin asiakassetelin käytöstä 
asiakkaan valinnanvapauden lisäämisessä.    

 
11a. Onko lakiluonnoksen 24 §:ssä säädetty asiakasseteli sisällöltään 

ja laajuudeltaan tarkoituksenmukainen? 
Vastaajien määrä: 540 

 

 
 

11b. Onko maakunnan liikelaitoksella 24 §:n 2 ja 3 momentissa 
säädettyjen rajausten perusteella edellytykset turvata riittävät 

palvelut kustannustehokkaalla tavalla? 
Vastaajien määrä: 567 
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11c. Onko lakiluonnoksen 24 §:n sääntely riittävä erikoissairaanhoidon 
valtakunnallisen ja alueellisen palvelujärjestelmän turvaamisen 

näkökulmasta? 
Vastaajien määrä: 564 

 

 
 

11d. Ovatko asiakasseteliä koskevat säännökset asiakkaan aseman ja 

oikeuksien näkökulmasta tarkoituksenmukaisia? 
Vastaajien määrä: 571 
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11e. Turvaako asiakassetelijärjestelmä maakunnalle riittävät ohjaus- 
ja vaikutusmahdollisuudet järjestämisvastuun toteuttamisen 

näkökulmasta? 
Vastaajien määrä: 571 

 

 
 

12. Lakiluonnoksen 6 luvussa säädettäisiin henkilökohtaisen budjetin 

käytöstä asiakkaan valinnanvapauden lisäämisessä. Mahdollistavatko 

säännökset asiakkaalle riittävät mahdollisuudet vaikuttaa 
tarvitsemiensa palvelujen toteutukseen? 
Vastaajien määrä: 572 
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13. Lakiluonnoksen 7 luvussa säädettäisiin asiakkaan neuvonnasta ja 
ohjauksesta sekä palvelutarpeen arvioinnista. Lisäksi lakiluonnoksen 5 

§:ssä säädettäisiin asiakkaalle tehtävästä yhdestä 
asiakassuunnitelmasta. Turvaavatko säännökset riittävän hyvin 

asiakkaan oikeudet sekä palvelujen toteuttamisen asiakkaan tarpeita 
vastaavasti? 
Vastaajien määrä: 569 

 

 
 

14. Lakiluonnoksen 8 luvussa säädettäisiin palveluntuottajien 

hyväksymis- ja sopimusmenettelyistä.   14a. Ovatko säännökset 
hyväksymismenettelyistä lakiluonnoksen tavoitteiden kannalta 

tarkoituksenmukaisia? 
Vastaajien määrä: 566 
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14b. Varmistaako hallintopäätöstä ja ehtojen asettamista koskeva 
sääntely (42 §) riittävät mahdollisuudet maakunnan 

järjestämisvastuun toteuttamiseen. 
Vastaajien määrä: 559 

 

 
 

14c. Ovatko säännökset sopimusmenettelyistä lakiluonnoksen 

tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisia? 
Vastaajien määrä: 560 
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15. Lakiluonnoksen 9 luvussa säädettäisiin palvelujen tuottamisesta ja 
palveluntuottajien velvoitteista. Ovatko säännökset lakiluonnoksen 

tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisia? 
Vastaajien määrä: 560 

 

 
 

16. Lakiluonnoksen 10 luvussa säädettäisiin palveluntuottajalle 

suoritettavista korvauksista.   16a. Ottavatko sote-keskuksen kiinteän 

maksun osuus ja sen määräytymistä koskevat tekijät riittävästi 
huomioon asiakkaiden erilaiset palvelutarpeet ja niiden aiheuttamat 

kustannukset? 
Vastaajien määrä: 564 
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16b. Ovatko säännökset muista korvauksista uudistuksen tavoitteiden 
kannalta tarkoituksenmukaisia? 
Vastaajien määrä: 560 

 

 
 

16c. Turvaavatko säännökset maakunnan liikelaitoksen sote-
keskukselle ja yksityisen tuottajan sote-keskukselle yhdenvertaiset 

toimintaedellytykset? 
Vastaajien määrä: 562 
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17. Lakiluonnoksen 12 luvussa säädettäisiin lain voimaantulosta.   17a. 
Turvaavatko 85 §:n mukaiset asiakasseteliä koskevat 

siirtymäsäännökset palvelujen saatavuuden siirtymävaiheessa? 
Vastaajien määrä: 558 

 
 

17b. Turvaavatko 86 ja 88 §:n mukaiset sote-keskusta koskevat 
siirtymäsäännökset palvelujen saatavuuden siirtymävaiheessa? 
Vastaajien määrä: 561 
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17c. Turvaavatko 87 ja 89 §:n mukaiset suunhoidon yksiköitä koskevat 
siirtymäsäännökset palvelujen saatavuuden siirtymävaiheessa? 
Vastaajien määrä: 555 

 

 
 

17d. Turvaako esitys sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityisten 
tuottajien toimintaedellytykset? 
Vastaajien määrä: 564 
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17e. Antaako esitys riittävät edellytykset pienten toimijoiden 
toimimiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina? 
Vastaajien määrä: 571 

 

 
 

18. Onko uudistuksen vaikutukset arvioitu näkemyksenne mukaan 
oikein ja riittävästi? 
Vastaajien määrä: 572 

 

 
 


