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Järjestöjen toimintaedellytykset

• Sote-keskusten palveluvalikoima ja toimintaan vaadittavat resurssit 
rajaavat pitkälti tuottajien ulkopuolelle pienet ja keskisuuret toimijat, myös 
sote-järjestöt, mikäli ne eivät muodosta keskenään konsortioita.

• Liikelaitoksen ostopalvelut sekä asiakassetelit ja henkilökohtainen 
budjetti tarjoavat pk-yrityksille parhaimmat mahdollisuudet toimia 
palveluntuottajina.

• Asiakassetelien ja henkilökohtaisen budjetin käyttö voivat vähentää 
hankintamenettelyjen tarvetta, mikä puolestaan hyödyntää pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, myös järjestöjä.



Järjestöjen toimintaedellytykset

• Pienten palvelutuottajien taloudelliset ja muut mahdollisuudet liittyä 
tietojärjestelmiin on turvattava siten, etteivät esimerkiksi lisenssi- ja 
käyttöönottomaksut tai käyttöönottoon liittyvät tekniset seikat 
muodostu käyttöönoton ja käytön esteiksi.

• Sosiaaliseen kuntoutukseen ei tässä vaiheessa pidä ottaa käyttöön 
asiakasseteliä.

• Suoran valinnan palveluntuottajat olisi laintasolla velvoitettava tekemään 
yhteistyötä myös yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

• Maakuntien ja kuntien tulee sopia järjestöavustusten jatkumisesta osana 
maakuntien perustamista.



Pykäläkohtaiset muutosesitykset
• 18§, suoran valinnan palvelut, 1 momentti, lisätään kohta 8:

”8) päihde- ja mielenterveystyön, vanhustyön, lastensuojelun sekä vammaispalvelujen neuvonta ja 
ohjaus”.

• 24§, asiakassetelipalvelut, 1 momentti, poistetaan kohta 1: 

• 1) sosiaalihuoltolain 17§:n 1 momentin 3 ja 4 kohdissa tarkoitettu sosiaalinen kuntoutus

• 39§, 2 momentti, Suoran valinnan palveluntuottajia koskevat vaatimukset:
”Suoran valinnan palveluntuottajan on toteutettava 18§:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu 
sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta siten, että sen toteuttaa suoran valinnan palveluntuottajaan 
palvelussuhteessa oleva henkilöstö. Vaihtoehtoisesti ohjaus ja neuvonta voidaan toteuttaa 
ostopalveluina tai alihankintana.”

• 55§, 3 momentti, Suoran valinnan palveluntuottajan velvollisuudet:
”Suoran valinnan palveluntuottajan on tehtävä toiminta-alueellaan yhteistyötä maakunnan ja kuntien 
sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi maakunnan kanssa 
tekemässään sopimuksessa määritellyllä tavalla”.
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