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Palvelusetelikokeilu = Valinnanvapauskokeilu 
STM:n Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke
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• Toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön pohjalta 2017─2019

• Terveysasemakokeilu alkoi 3/2017

• STM päätös lisärahoituksesta 12/2017, kokeilun laajennus sisällöllisesti ja alueellisesti: 
suun terveydenhuolto ja henkilökohtainen budjetti yhteensä 10 Pirkanmaan kuntaan. 

• Vuodelle 2019 on saatu jatkorahoitus terveysasema- ja suunterveydenhuollon 
kokeiluun

• Valtionavustus näihin yhteensä 1,5 + 1,6 + 1,4 milj €, omarahoitusosuus min 20 %



Omatiimin palvelupaketti 

Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta 
(sairaan- / terveydenhoitaja ja lääkäri)

Perustason mielenterveys- ja päihdetyö

Yksilökohtainen fysioterapia

Sosiaaliohjaus



Kuka voi osallistua kokeiluun? ≈ 10 % tamperelaisista 
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33710
18 000 asukasta

33530
4 700 asukasta

Soteuttamo Jyväskylässä



Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu

• Kokeilussa tarjottavaan palveluvalikoimaan kuuluvat perushammashoidon toimenpiteet
• Ei erikoishammaslääkäritasoinen hammashoito

• Kokeiluun voi osallistua täysikäiset Tampereen, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden, Nokian, Valkeakosken 
ja Lempäälän asukkaat

• Lempäälä ei jatka mukana kokeilussa vuonna 2019

• Kokeiluun on on määritelty kuntakohtaiset asiakaskiintiöt, asiakaskiintiö yht. 4900
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Henkilökohtainen budjetti



Henkilökohtaisen budjetin perusteita

• Malli on laajasti käytössä Iso-Britanniassa

• Valinnanvapauslaki tulee pitkälti määrittämään henkilökohtaista budjetti
• ” Maakunnalla olisi velvollisuus tarjota henkilökohtaista budjettia iäkkäille ja vammaisille 

henkilöille, joilla on pitkäaikaista, laaja-alaista ja jatkuvaa tuen tarvetta (eli useita eri palveluita) 
ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan oman palvelukokonaisuutensa”

• Toimintamalli ei ole kuitenkaan riippuvainen valinnanvapauslaista

• Tampereella on ollut useampi kokeilu, jossa sovellettu toimintamallia
• Pääsääntöisesti ihmisille, jolle ei ole löytynyt sopivaa valmista palvelua

• Tuottajat eivät ole välttämättä tienneet olevansa ”Hebu-tuottajia”

• Henkilökohtainen budjetti on yksi tapa järjestää palveluita
• Verrattavissa maksusitoumukseen
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Maakunta

TuottajaAsiakas
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Henkilökohtaisen budjetin jäsennystä



Henkilökohtaisen budjetin haasteet

• Ei ole varsinaisia henkilökohtaisen budjetin tuotteita

• Sisältää periaatteellisia kysymyksiä, jotka eivät aivan yksinkertaisia

• Asiakkaan rooli korostuu aivan uudella tavalla

• Henkilökohtainen budjetti vaatii liikkumatilaa ja se voidaan säädellä 
hengiltä
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Kiitos!

Antti Markkola
040 674 4196

antti.markkola@tampere.fi

mailto:antti.markkola@tampere.fi

