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Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausunnolle 31.1.2017.
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 28.3.2017 klo
16.15 mennessä.
Valinnanvapauslain pykäliä täsmennetään vielä lausuntokierroksen aikana ja sen
jälkeen. Myös vaikutusarvioinnit valmistuvat lopulliseen muotoonsa lausuntokierroksen jälkeen. Alustava vaikutusarviointi on saatavilla lausuntopyyntöaineiston
yhteydessä.
Lausuntoa pyydetään Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta.
Näiden lisäksi muutkin voivat halutessaan antaa lakiluonnoksesta lausuntonsa.
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne otetaan huomioon hallituksen lakiesityksen
viimeistelemisessä.
Lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan kevään aikana. Tarkennukset
liittyvät muun muassa maakunnan velvoitteisiin ohjata ja seurata asiakas- ja
maksusetelijärjestelmää. Säännöksien tarkentamisella pyritään siihen, että
maakunnalla on riittävät keinot turvata sosiaali- ja terveyspalvelut ja että ihmisten
yhdenvertaisuus toteutuu palveluissa. Lisäksi halutaan varmistaa asiakkaan
oikeusturva ja selkeyttää palvelutuottajien asemaa.
Valinnanvapauslain lausuntokierroksen yhteydessä voi ottaa kantaa myös
tuettua päätöksentekoa koskeviin pykäliin. Tuettu päätöksenteko on tarkoitus
lisätä sosiaalihuollon asiakaslakiin ja potilaslakiin. Tuetussa päätöksenteossa
tukihenkilö selvittää asiakkaalle vaihtoehdot siten, että asiakas ymmärtää ja voi
tehdä ratkaisut omaehtoisesti.
Sote-uudistuksen osana on valmisteltu myös uusi laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Tulevaisuudessa kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen
tuottajien on rekisteröidyttävä, jotta voidaan varmistaa palvelujen laatu ja
turvallisuus. Tähän jo lausunnolla olleeseen lakiesitykseen aiotaan lisätä luku
palveluntuottajien akkreditoinnista. Tätä lukua koskeva lausuntopyyntö annetaan
erikseen helmikuussa 2017.
Lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta valmistellaan osana sosiaali- ja
terveyspalvelujen uudistusta. Tavoitteena on, että valinnanvapaus lisäisi
asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaisi palveluun pääsyä, vahvistaisi

peruspalveluja ja parantaisi palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Lakia
sovellettaisiin maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan julkisesti rahoitettuun
sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Valinnanvapauslain on tarkoitus tulla voimaan
1.1.2019.
Esityslistan mukana jaetaan lausuntopyyntökirje, lausuntopyyntökysely, Hallituksen esitys laiksi valinnanvapaudesta; yksityiskohtaiset perustelut, Hallituksen
esitysluonnos laiksi valinnanvapaudesta, Lakiluonnos valinnanvapauslaista,
Lyhennelmä valinnanvapauslakiehdotuksesta, Valinnanvapauslakiehdotuksen
säädösehdotukset ja Valinnanvapauslakiluonnoksen diaesitys.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee lausuntopyynnön liitemateriaaleineen tietoonsa saatetuksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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