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Palveluseteli ja Green care?

 Green care - palvelut sopivat 
tuotteistamiseen

 Ostajiksi soveltuisivat hyvin kunnat, 
kuntayhtymät, KELA, yksityiset 
hoivayritykset jne…

 Tarvitaan vain laajempaa keskustelua; 
mitä on kuntoutus, millaista hoitoa ja 
hoivaa halutaan tarjota?



Miksi juuri nyt?

 Tuottaminen ja järjestäminen ollaan 
erottamassa toisistaan  SOTE-kuvio

 Jatkossa laatu ja vaikuttavuus tulee 
olemaan tärkeämmässä roolissa

 Asiakkaat muuttuvat, kirjo laajenee, 
entinen kapea tarjonta esim. 
kuntoutuksessa ei vastaa enää nykytilaa

 Asiakkaasta tulee enemmän ”ostaja”



Mitä taustalla; hoivapalveluiden 
tarvitsijoiden määrä nousee !

Väestömäärä JIK ky
31.12.10 v. 2015 v. 2020 v. 2025    

34639        34294    34223     34193       
+75-vuotiaat

3575          3708         3977      4991          
Vuoteen 2025 nousu + 1416 hlöä

+85-vuotiaat
 Nyt 1100, vuonna 2025 1376 (vaikea tai 

keskivaikea muistihäiriö joka kolmannella eli n. 450 
asiakasta dementiahoidon tarpeessa)



Mikä on palveluseteli

 Kunta tai ky voi käyttää palveluseteliä järjestämissään 
mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa 
(päivähoito on aikaisemmin ollut sosiaalipalvelua, monissa kunnissa 
siirt. sivistystoimeen, myös siihen käy ps) 

 Kunta sitoutuu maksamaan asiakkaan valitseman 
palvelun kunnan määrittämään palvelusetelin arvoon 
saakka

 Täytyy olla valittavissa myös kunnallinen palvelu
 Voi olla seteli, sähköinen kortti, viranomaispäätös



PALVELUSETELI ON VAIHTOEHTOINEN TAPA 
OSTAA   PALVELUITA

 Palvelusetelipalveluita voi tuottaa yksityinen tai 3. sektori
 Kilpailuttamisen tarve poistuu ja muuttuu 

palveluntuottajien rekisteröimiseksi
 Asiakas valitsee kunnallisen palvelun  tai  yksityisen 

palvelun palvelusetelinä,  määrärahat ja tarjonta 
vaikuttavat

 Palvelusetelissä asiakas kilpailuttaa palveluntuottajat 
ratkaisee laatu ja hinta

 Jos kysyntä ja tarjonta kohtaavat    normaali 
kilpailutilanne    hinnat pysyvät kohtuullisina

 Sopimuksen solmivat asiakas ja palveluntuottaja –
kunta /ky hyväksyy palveluntuottajat (kriteerit)



Palveluseteliin liittyviä käsitteitä

Yleistä:

• Tasasuuruinen palveluseteli
= kaikille asiakkaille samansuuruinen ja tiettyyn samaan palveluun oikeuttava 
palveluseteli
• Tulosidonnainen palveluseteli
= ps, jonka arvo määräytyy kunnan määrittelemien, asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten 
tulojen mukaan ja jonka arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen laissa ( sos.-ja terv. 
as.maksulaki)  määritellyllä tavalla.

lähde: www.sitra.fi



Palvelusetelin tavoite

 Lisätä asiakkaan valinnan 
mahdollisuuksia

 Parantaa palveluiden saatavuutta, 
joustavuutta ja monipuolisuutta

 Edistää yhteistyötä julkisen ja yksityisen 
sektorin kanssa

 Edistää alueen palvelumarkkinoiden 
kehittymistä, mahdollistaa pienyrittäjyyttä 
sekä erikoistumista



Mistä lähdetään…

1. Palvelustrategia, mitkä palvelut kunta/ ky
määrittelee käytettäväksi myös 
palvelusetelin avulla

2. Järjestämistapa  palvelun lähtökohdat 
ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet 
vaikuttavat

3. Palveluseteliprosessin luominen
4. Palvelusetelin arvo, palveluprosessien 

tuotteistus ja suoritetalouden mittarit



Palveluntuottajien hyväksymiskriteerit

 Hyväksymiskriteereissä määritellään palvelun 
sisältö, laatu ja toimintatavat (lait velvoittavat)

 Tärkeää toimiva ja laadukas palvelu, kuitenkin 
realistinen palveluntuottajalle

 Kaikki hyväksymiskriteerit täyttävät 
palveluntuottajat hyväksytään ja ylläpidetään 
näistä julkista rekisteriä ( www ja kirjallinen)

 Asiakkaan tiedossa ja saatavissa täytyy olla 
rekisteri palvelu- ja hintatietoineen



Palvelusetelin arvon 
määrittäminen

 Oman tuotannon hinta, palveluprosessin 
tuotteistaminen

 Ostopalveluiden hinta
 Asiakkuuksien tunteminen
 Markkinat
 Kohtuullisuus ja joustavuus/asiakas,       

realistisuus / palveluntuottaja, 
kokonaisedullisuus/ kunta



Mitä ja miten JIK ostaa?
 Palvelusetelin voi valita kotihoito-, omaishoitajien 

lomituspalveluissa, ikääntyneiden asumispalveluissa, 
suun terveydenhuollossa, lapsiperheiden 
kotipalvelussa 

– Asiakas päättää haluaako kunnallisen palvelun 
vai palvelusetelipalvelun

– Uusia palvelusetelipalveluita voidaan ottaa 
mukaan palveluvalikoimaan

– esim. v. 2014-2015  suunnitteilla kuntoutuksen 
palveluseteli

– Monissa kunnissa mm. vammaisen 
henkilökohtainen apu tuotetaan palvelusetelillä



Esim. aikaisemmin JIK ky osti 
palveluasumista kilpailutusten ja sopimusten  

kautta

… ja hankitaan x hinnalla x ajan x määrä paikkoja, joille vanhukset sijoitetaan



x euroa hoitoisuutensa mukaan ja on valinnut itse 
palveluntuottajan (myös paikkakunnan palveluntuottajan 

mukaan)

1.5.2012 alkaen asiakkaalle voitu 
myöntää palveluseteli



Miten PS on vaikuttanut JIK 
ky:ssä

 Palveluntuottajia tulee koko ajan lisää (311), eri 
paikkakunnille

 Yrittäjien helppo tulla markkinoille kun kilpailutusta ei 
ole – toisaalta yritys toimii omalla riskillä, tunnettava 
markkinat

 Asiakkaat valinneet, voi esim. sijoittua omaisten luokse
 Hinnat seurailleet JIK ky:n ps-hintaa, jos korkeammat 

niin asiakkaat eivät valitse (pitää hinnat tasaisina)
 JIK ky:n helppo seurata tilannetta ja taloutta



Palvelusetelin tuotteistus

Palvelustrategia

• Mitkä palvelut kunta/ ky tuottaa täysin itse, mitkä ostoina

Ostopalvelut

• Mitkä palvelut on järkevintä ulkoistaa täysin, osittain tai ei lainkaan
• Mihin palveluihin sopii välineeksi palveluseteli

Palveluseteli JIK

• Tilapäinen ja säännöllinen kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu
• Omaishoidon lomitus
• Suun terveydenhuolto
• Ikäihmisten palveluasuminen



Päivähoidon 
palveluseteli

• Päiväkotihoito
• Perhepäivähoito
• Ryhmäperhepäivähoito
• Aamu- ja iltapäivähoito

Iän mukainen 
porrastus

• 0-2(3) vuotiaitten päivähoito
• 2(3)-6 vuotiaitten päivähoito
• 1.lk ja 2.lk. ap ip hoito

Hoitopäivien 
lukumäärien 

mukainen porrastus

• Kokoaikainen hoito ( n. 17-20 pv/kk 5h/vrk)
• Osa-aikainen hoito/kk  (osa kuukaudesta esim. 5-

10vrk tai alle 5h/vrk)



Palvelusetelin 
arvo

• Vertailu muut kunnat
• Tuotteistus oma toiminta, 

nettokustannukset/ hoitopäivät= hinta

Prosessit

• Sääntökirjat, kriteerit (yleiset, omat)
• Hakemukset, lomakkeet, laskutus
• Valvonta

Tiedotus

• Palveluntuottajien tiedot oltava julkisia
• Asiakkaat / tulevat palveluntuottajat 

tarvitsevat hyvän tiedotuksen



Palveluseteli voi olla 
ratkaisu monelle…

 Asiakas hakee joustavuutta tai joitain 
lisäpalveluita

 Entinen työntekijä haluaa olla yrittäjä
 Yrittäjän vapaus, mahdollisuus toteuttaa 

omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita
 Kunta tarvitsee lisäkapasiteettia, mutta ei 

halua tuottaa sitä itse



UUSIA PALVELUMUOTOJA…

• ASUMISYKSIKKÖYHTEISTYÖ
– Vierailut asumisyksiköissä tai retket GC-

tuottajien luo
– Virkistys- ja kuntouttavat palvelut
– Asumisyksiköissä tapahtuva yhteistyö –

kesälampaat tai -kanat! Pienikin asia vaikuttaa.

• KOTIHOIDON ASIAKKAAT
– Virkistys- ja kuntouttavat palvelut 
– Päivätoiminta palvelut ja kuljetus
– Lähiruokaa kotiin toimitettuna?



• SOSIAALITYÖ; toiminnalliset, yhteisölliset 
palvelut
• Lastensuojelu
• Mielenterveyspalvelut
• Kehitysvammapalvelut
• Vammaisten palvelut
• Päihdepalvelut

UUSIA PALVELUMUOTOJA



Palveluseteli on mahdollisuus
 Edistää eri teemoja palveluissa, kuten juuri 

Green Care, luomu, urheilullisuus, taide, 
ekologisuus jne.

 Olla jonkun elinkeino, väylä pois 
työttömyydestä tai epätyydyttävästä työstä

 Olla ihmisen elämää tukeva voima, kipinä, 
tärkeä askel

 Kunnallinen ratkaisu talous- tai saatavuus-
ongelmiin



Otetaan tästä mahdollisuudesta 
koppi!

Kiitoksin!

Emme voi palata vanhaan aikaan, 
mutta palasen siitä voimme heille 

siirtää. 
Kissan tassun, kukon kiekaisun, 

hevosen korvien luimeen, muiston 
navetan aamuhämärästä ennen 

lypsyä.
Ilon häiveen menneen ja nykyhetken 

kohdatessa.


