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Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa palvelusetelityöryhmän ehdotuk-
sista sekä näkemyksistä palvelusetelijärjestelmän kehittämis- ja uudistamistarpeista. 
 
Palvelusetelityöryhmän tehtävänä oli selvittää mahdollisuudet laajentaa kunnallisen 
palvelusetelin käyttöalaa kaikkiin sellaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, joihin se 
hyvin soveltuu. Tavoitteena oli lisätä asiakkaan valinnan vapautta, monipuolistaa pal-
velurakennetta sekä edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen, elinkeinotoimen ja yk-
sityisten palvelutuottajien yhteistyötä. Työryhmän tehtävänä oli myös valmistella eh-
dotukset tarvittaviksi lainsäädäntömuutoksiksi. 
 
Työryhmä päätyi 25.6.2008 ministeri Risikolle luovuttamassaan muistiossa esittämään 
kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja käsittelevän lain säätämistä. Työryhmän esi-
tyksen mukaisesti uusi laki kokoaisi yhteen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusete-
leiden käyttöä koskevat säädökset. Työryhmän lakiesitys mahdollistaisi palvelusete-
leiden käytön paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaisesti lähes kaikissa sosiaali- 
ja terveyspalveluissa. 
 
Lääkäripalveluyritysten Yhdistys (LPY) pitää työryhmän esitystä kunnallisia sosiaali- 
ja terveyspalveluja käsittelevästä laista perusteltuna ja hyvänä. Lakiesitys kokoaa yh-
teen palveluseteleiden käyttöä ohjaavat säädökset sekä mahdollistaa toimialojen ja 
alueiden erilaisten tarpeiden huomioimisen palvelusetelijärjestelmiä kehitettäessä ja 
hyödynnettäessä. LPY toivoo, että uuden lain myötä kunnat ottavat palvelusetelit 
käyttöönsä laajasti myös terveyspalveluissa.   
 
Vaikka palvelusetelijärjestelmien hyödyntäminen on jo nykyisen lainsäädännön mu-
kaan mahdollista myös sosiaali- ja terveyspalveluissa, ei niitä ole otettu kovin laajasti 
käyttöön. Tämä johtuu lähinnä siitä, ettei nykyinen lainsäädäntö ole ollut riittävän sel-
keä ja palveluseteleiden käyttöön kannustava. Erityisesti asiakkaan omavastuuosuuden 
kytkeminen nykyisessä lainsäädännössä asiakasmaksulakiin on rajannut kuntien ja 



palvelutuottajien kiinnostusta palveluseteleiden hyödyntämiseen. LPY:n mielestä ns. 
asiakasmaksulakikytköksen katkaiseminen asiakkaan asema kuitenkin turvaten on yk-
si keskeisimmistä uudistuksista työryhmän esityksessä.  

 
LPY pitää tärkeänä palvelusetelityöryhmän muistiossaan esittämän TEM:n, STM:n, 
Suomen Kuntaliiton sekä palvelutuottajien yhteisen kehittämishankkeen perustamista. 
Tämän kehittämishankkeen myötä voidaan edistää palveluseteleiden käyttöönottoa 
sekä seurata ja arvioida palvelusetelijärjestelmien merkitystä ja vaikuttavuutta. 
 
LPY toivoo, että työryhmän muistiossaan esittämä lakiuudistus toteutuu ja se osaltaan 
kannustaa kuntia palvelusetelijärjestelmien kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi 
on tarpeen, että sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto muun muassa tie-
dottamisella ja informaatio-ohjauksella hyvistä käytänteistä ja kokemuksista kannus-
tavat kuntia palvelusetelien hyödyntämiseen.  
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