VALINNANVAPAUS
sosiaali- ja terveyspalveuissa — mitä, miten ja miksi?
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VALINNANVAPAUS
– enemmän terveyttä samalla rahalla
Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten
hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia.
Asiakkaan ja potilaan valinnanvapauden tarkoituksena
on vahvistaa erityisesti perustason palveluita ja
turvata nykyistä nopeampi hoitoon pääsy.
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa?
Valinnanvapaus antaa sinulle oikeuden valita perustason sosiaalija terveyspalvelujesi tuottajan. Peruspalveluissa valinta tapahtuu niin,
että listaudut eli rekisteröidyt valitsemasi sote-palveluntuottajan
asiakkaaksi.

Mistä voin valita?
Julkisten eli verorahoistamme maksettujen sote-palvelujen järjestäjä, tuleva maakunta ja valvontaviranomaiset varmistavat,
että palveluntuottajat täyttävät laatuvaatimukset. Saat valita sotepalvelujesi tuottajan näiden hyväksyttyjen tuottajien joukosta.
Kaikki laatuvaatimukset täyttävät tuottajat hyväksytään omistuspohjasta riippumatta. Valittavien joukossa on niin yksityisiä lääkärikeskuksia, maakunnan omistamien yhtiöiden terveysasemia kuin vaikkapa
järjestöjen omistamia sote-keskuksia. Me Yrittäjät pyrimme vaikuttamaan siihen, että tässä joukossa on myös kotimaisia pk-yrityksiä. Hallitus on luvannut turvata uusien toimijoiden sekä pienten ja keskisuurten
yritysten mahdollisuudet tarjota palveluita.
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Miten osaan valita?
Valinnan tueksi tarvitaan tietoa. Maakunnan velvollisuus on varmistaa, että sinulla on käytettävissäsi riittävästi tietoa. Todennäköisesti tieto kootaan internettiin. Parhaillaan tietoa tuottajista
kootaan esimerkiksi osoitteeseen www.palveluvaaka.fi.
Voit luonnollisesti pyytää valinnan tekemiseen myös apua läheisiltäsi. Valinnanvapaus ei tarkoita, että valinta pitää tehdä itse. Jos et halua tehdä valintaa itse, maakunta osoittaa sinulle
sote-palvelujesi tuottajan.

Mitä, jos olen tyytymätön valintaani?
Valinnanvapauteen kuuluu myös oikeus vaihtaa palvelujen tuottajaa määräajoin, esimerkiksi
kuuden kuukauden välein. Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, voit seuraavalla kerralla listautua eri palveluntuottajan asiakkaaksi.

Miten asiakasmaksut määräytyvät – mitä minä maksan?
Maksamasi asiakasmaksu on sama riippumatta siitä, valitsetko palveluntuottajaksi yksityisen
yrityksen, yrittäjän, järjestön tai maakunnan omistaman yhtiön. Asiakas maksaa samasta palvelusta saman hinnan. Myös sote-järjestäjän eli maakunnan verorahoista maksama korvaus on
kaikille tuottajille yhtä suuri.
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Valinnanvapauden
toinen kehä
Suomen valinnanvapausmallista on tulossa kaksivaiheinen.
Käytetyimmät peruspalvelut saat palveluntuottajalta,
jonka asiakkaaksi olet listautunut. Jos sinulle syntyy tarve
peruspalveluihin kuulumattomiin, mutta valinnanvapauden
piiriin kuuluviin lisäpalveluihin, pääset tekemään valinnan
uudelleen. Valinnanvapauden toinen kehä toimii esimerkiksi
palvelusetelin avulla. Toisen kehän palveluihin kuuluisivat
esimerkiksi fysioterapia, asumispalvelut ja kaikki kotiin
vietävät palvelut.
Näin toimisi fysioterapia
Lääkäri toteaa sinulla fysioterapian tarpeen. Saat häneltä palvelusetelin fysioterapiaan. Voit valita laatukriteerit täyttävien fysioterapeuttien joukosta haluamasi
fysioterapeutin. Palveluseteli korvaa verorahoista maksettavan osuuden hoidosta ja sinä maksat asiakasmaksun.
Valinnanvapauden toinen kehä on äärimmäisen tärkeä kotimaisille pk-yrityksille ja yksinyrittäjille. Noin 80 prosenttia suomalaisesta fysioterapiasta tuotetaan
tällä hetkellä yksityissektorilla, eri puolilla maata toimivissa mikro- ja pk-yrityksissä. Kotiin vietäviä palveluja tuottavat jo nyt sadat yrittäjät lähellä asiakkaitaan.
Kotihoidon tarve kasvaa tulevina vuosina. Haluamme, että paikalliset yrittäjät pääsevät tuottamaan näitä tärkeitä lähipalveluja.
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Kaikki osaajat järkevästi
osaksi hoitoketjuja
Valinnanvapauden keskipisteenä tulee olla asiakas.
Yrittäjien mielestä hoitoketjuja tulee yksinkertaistaa ja
tehostaa niin, että sinä saat palvelut mahdollisimman
nopeasti ja sujuvasti. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää,
että saat tukea ja työkaluja ennaltaehkäisyyn sekä
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Sote-palveluissa toimii useita erialojen asiantuntijoita. Tällä hetkellä eri ammattien raja-aidat ovat toisinaan turhan korkeita. Jotta hoitoketjuja voidaan uudistaa, pitää avata myös mahdollisuus pohtia uudelleen sote-alan asiantuntijoiden välistä työnjakoa.
Kaikki osaaminen pitää ottaa tehokkaaseen ja tarkoituksen mukaiseen käyttöön.

Optikot sekä kunto- ja terveysliikunta-alan yrittäjät mukaan
Suomessa on noin 700 optikkoliikettä. Yli 90 prosentissa liikkeistä on tarjolla silmälääkäripalvelut. Optikot voisivat hoitaa näkemiseen liittyvät
peruspalvelut, kuten ajokorttien uusijoiden ja koululaisten näöntarkastukset sekä silmälääkärien ohjauksessa myös seurantaa esimerkiksi diabeteksen ja glaukooman osalta.
Liikunta on keskeinen osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Lähes 90 prosenttia
suomalaisista asuu kunnassa, josta löytyy yksityinen liikuntapalveluntuottaja. Sisällyttämällä liikunta viralliseen palvelurakenteeseen terveystyön
osaksi voidaan ennaltaehkäistä sairauksia ja säästää hoitotoimenpiteiden
kustannuksissa.
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Miksi pk-yrityksiä ja
yrittäjyyttä tarvitaan?
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Valinnanvapauden idea on päästää kaikki kriteerit täyttävät palveluntuottajat
mukaan tarjoamaan palveluita ja antaa asiakkaalle valta valita. Järjestäjä
määrittelee hinnan. Näin sote-palveluihin tulee tervettä kilpailua, joka
johtaa parempaan laatuun ja tehokkuuteen. Jotta terve kilpailu toimii,
tarvitaan erilaisia palveluntuottajia – myös pieniä.
Sote-toimialalla on tällä hetkellä yli 14 000 yksinyrittäjää ja yli 3 000
alle 10 henkeä työllistävää yritystä. Nämä yrittäjät työllistävät yhteensä
yli 20 000 suomalaista. Tilastokeskuksen mukaan viimeisten kymmenen
vuoden aikana lähes kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet pk-yrityksiin.
Yrittäjyydelle pitää olla tilaa myös sote-toimialalla.
Ketterät yrittäjät sekä mikro- ja pk-yritykset palvelevat kustannustehokkaasti sielläkin, missä suurilla yrityksillä ei välttämättä
ole intressiä. Yrittäjyys turvaa lähipalvelut koko Suomeen.

Miten pk-yritysten mukanaolo ja
yrittäjyys voidaan turvata?
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Varmistamalla, että asiakkaalla on laaja valinnanvapaus.
Toteuttamalla valinnanvapaus kahdella kehällä. Listautuessaan
asiakas valitsee vain käytetyimpien peruspalvelujen tuottajan.
Muiden palvelujen valinnanvapaus toteutetaan
palvelusetelityyppisellä järjestelmällä.
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Pitämällä palveluntuottajien hyväksymiskriteerit yksinkertaisina
ja -prosessi kevyenä. Laatuvaatimusten ja kriteerien tulee olla
kaikille palveluntuottajille samat. Hallinnon ja tietojärjestelmien
aiheuttama byrokratia ja kustannukset eivät saa olla
liian raskaita yksinyrittäjälle ja pk-yrityksille.
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Maakunta on sote-palvelujen järjestäjä ja rahoittaja. Se ei saa
suosia omistamiaan palveluntuottajia. Maakunnan tulee kohdella
kaikkia palveluntuottajia samalla tavalla ja varmistaa,
että terveessä kilpailussa on reilut pelisäännöt.

7

www.valitsevapaasti.fi

