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1 Tausta 

Tämä asiakassetelien arvon määritystä koskeva dokumentti on työstetty maakuntien 
työn tueksi Sitran toimesta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja alueiden 
kanssa. Ohjeistus ei ole velvoittavaa. 

Dokumentin sinisiin laatikoihin on koottu valinnanvapauslakiehdotukseen nojaavaa 
tietoa. Valinnanvapauslain säädösperusta luo keskeisen viitekehyksen asiakassetelin 
arvon määrittämiselle. Hallituksen esityksessä (HE 16 /2018) ja erityisesti siihen 

sisältyvissä yksityiskohtaisissa perusteluissa on avattu tarkemmin yksityiskohtia.  

Dokumentin vihreisiin ja punaisiin laatikoihin on kerätty keskeisimpiä nykyisen 
palvelusetelin onnistumistekijöitä ja mahdollisia haasteita asiakassetelissä. Oransseihin 

laatikoihin on nostettu esimerkkejä nykyiseen palveluseteliin liittyvistä käytännöistä.   

Dokumentin tavoitteena on erityisesti: 

 ymmärtää asiakassetelin eri käyttömahdollisuudet; 

 tarkastella keskeisiä näkökulmia, jotka vaikuttavat asiakassetelin arvon 
määrittämiseen; 

 tuoda esiin erilaisia asiakassetelin arvon määrittämisen vaihtoehtoja; 

 huomioida vaikuttavuusnäkökulma asiakassetelipalveluissa. 

Työn tueksi on tehty asiantuntijakysely sekä järjestetty kaksi työpajaa, johon ovat 
osallistuneet erityisasiantuntijoita Turusta, Pirkanmaalta, Pohjois-Karjalasta Siun Sote -

kuntayhtymästä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä (Liite 1). Työssä on myös 
hyödynnetty aikaisempia sosiaali- ja terveysministeriön sopimus- ja korvaustyöryhmille 
toimitettuja materiaaleja Jyväskylästä ja Tampereelta.   

Asiakasseteleitä ei ole ollut aiemmin Suomessa käytössä, mutta lakiehdotuksessa 
asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakasseteleillä 
tuotettavat palvelujen ehdotetaan pitkälti samoiksi kuin palvelut, joihin nykyään 

käytetään palveluseteleitä. Suomessa kokemuksia palveluseteleiden käytöstä on jo 
vuodesta 1993 alkaen, jolloin palveluseteliä alettiin kokeilla päivähoidossa ja 
omaishoidossa ja myöhemmin ikääntyvien kotihoidossa.  Vuonna 2004 tuli voimaan laki 

palvelusetelin käytöstä sosiaalihuoltolain mukaisessa kotipalvelussa, neljä vuotta 
myöhemmin se laajeni kotisairaanhoitoon. Vuonna 2009 käyttö laajennettiin kaikkiin 
sosiaali- ja terveyspalveluihin.  Palveluseteleiden käytöstä sosiaali- ja terveyspalveluissa 

lisää liitteessä 2.  

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan asiakasseteli on yksi valinnanvapauden 
mekanismi suoran valinnan (sote-keskukset ja suunhoidon yksiköt) palvelujen sekä 

henkilökohtaisen budjetoinnin rinnalla. Lakiehdotuksen mukaan osassa palveluista 
järjestäjän eli maakunnan olisi otettava käyttöön asiakasseteli ja osassa maakunta voi 
laajentaa asiakassetelin käyttöönottoa alueellisten olosuhteiden mukaisesti. Maakunnan 

tarjoama asiakasseteli korvaa nykyisin käytössä olevan, kunnan myöntämän 
palvelusetelin. Lakiehdotuksessa ehdotetaan nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelusetelistä annetun lain (569/2009) kumoamista.  
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Asiakassetelin käyttöönotto 

Hallituksen linjausten mukaan asiakasseteli olisi otettava käyttöön 1.1.2022. Ennen 

vuotta 2021 myönnetyt palvelusetelit siirtyisivät kuitenkin kunnilta maakunnan 
vastattavaksi palvelusetelin sisältämän sitoumuksen mukaisesti. Maakunta voi 
myöntää palveluseteleitä vielä vuonna 2021, jolloin järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 

maakunnille. Lakiehdotuksen mukaan uusia palveluseteleitä ei voitaisi enää antaa 
vuoden 2022 alusta lukien. Jos palveluseteli olisi edelleen voimassa, kun maakunta 
ottaa asiakassetelin käyttöön, palvelusetelin voimassaolo päättyisi kuitenkin 

viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun maakunta on ottanut käyttöön 
asiakassetelin. Asiakkaalla olisi kuitenkin pyynnöstään oikeus käyttää palveluseteliä 
enintään kahden vuoden ajan siitä, kun maakunta on ottanut käyttöön asiakassetelin. 

Asiakas voisi näin ollen itse valita, että haluaa jatkaa palvelusetelin käyttämistä. 

Valinnanvapautta koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan laajempia 

maakunnallisia pilotteja, joissa kokeillaan suoran valinnan palvelujen ja 
henkilökohtaisen budjetin lisäksi asiakasseteleitä. Pilotteja asiakassetelin käytöstä 
toteutetaan vuosina 2019–2021 uuden lainsäädännön tultua voimaan. 
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2 Tavoitteet 

 

Asiakkaan valinnanmahdollisuudet lisääntyvät palvelutarjonnan kasvaessa asiakassetelin 
käyttöönoton myötä. Asiakassetelin käyttöönotto voi mahdollistaa palvelujen saannin 

myös aiempaa joustavammin asiakkaan valitsemalta alueelta, kun palveluyksikön valinta 
on mahdollista eri puolilta maata asiakkaan valinnan mukaisesti. Palveluiden saannin 
joustavuuden edellytyksenä on palvelujärjestelmän kehittäminen asiakasystävälliseksi ja 

helppokäyttöiseksi nykyiseen palvelusetelijärjestelmään verrattuna. Asiakassetelin 
perusteella henkilön on mahdollista hakeutua sellaisen palveluntuottajan palveluihin, 
jolta palvelun saa viivytyksettä ja joka pystyy vastaamaan asiakkaan yksilökohtaisiin 

tarpeisiin. Palveluiden saatavuus paranee erityisesti henkilöillä, joilla ei muutoin ole ollut 
mahdollisuutta varallisuussyistä käyttää yksityisiä palveluita.  

Esimerkiksi sosiaalisessa kuntoutuksessa ja vammaisten henkilöiden työtoiminnassa 
palveluseteliä ei ole juuri käytetty ja näiden palvelujen tuottamisessa yksityinen 
palveluntuotanto on ollut muutenkin vähäistä.   Asiakassetelin käyttöönotto 

monipuolistaisi palveluntuotantoa näissä palveluissa ja lisäisi asiakkaan 
valinnanvapautta. Asiakassetelijärjestelmässä palvelujen tarjonta, kysyntä ja 
asiakkaiden tarpeet kohtaavat toisensa entistä paremmin ja palvelujen 

vaikuttavuusnäkökulma korostuu.  

Mitä asiakassetelillä tavoitellaan? 

Asiakassetelin tavoitteena on lisätä asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia, 

valinnanvapautta sekä parantaa mahdollisuuksia saada jouhevammin ja viivytyksettä 
yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa palvelua.  

Asiakasseteli lisää väestön yhdenvertaisuutta mahdollistamalla yksityisten palveluiden 

käytön varallisuudesta riippumatta.  

Palvelujärjestelmän näkökulmasta palveluntuottajien määrän kasvu sekä kilpailu 
asiakkaista kannustaa tuottajia palvelun sisällön ja laadun kehittämiseen sekä 

uudenlaisten innovaatioiden keksimiseen. 

Monituottajamallin mahdollisuudet 

Monituottajamallia vahvistamalla pyritään lisäämään palvelujen monipuolisuutta ja 

asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihinsa sekä löytää itselleen 
parhaiten sopivia palveluja ja tehdä omia palvelujaan koskevia valintoja. Näin 
edistetään asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista. Samalla edistetään 

palvelujen saatavuutta, kun etenkin perustason palveluissa saadaan uusia yksityisiä 
palveluntuottajia. Tarkoituksena on myös saada aikaan asetelma, jossa palvelujen 
erilaisten tuotantotapojen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta voidaan nykyistä 

paremmin vertailla ja luoda kannusteita palvelujen kehittämiselle entistä 
laadukkaammiksi, asiakaslähtöisemmiksi ja kustannusvaikuttavammiksi. 
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3 Soveltuvuus 

Maakunnan liikelaitos vastaa asiakassetelipalveluissa asiakkaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelutarpeen arvioinnista ja sosiaalihuoltoa koskevan 
hallintopäätöksen tekemisestä. Terveydenhuollon hoitoratkaisusta ei tehdä 

muutoksenhakukelpoista päätöstä. Sen sijaan, maakunta tekee kirjallisen päätöksen 
siitä, tuotetaanko palvelu asiakassetelillä vai muutoin. Lisäksi olisi päätettävä 
asiakassetelin arvosta yksittäisen asiakkaan kohdalla. Asiakkaalla olisi mahdollisuus 

hakea muutosta asiakasseteliä koskevaan päätökseen valinnanvapauslain 83 §:n 
mukaisesti hallintovalituksella. Valitus voisi näin ollen koskea esim. sitä, ettei asiakas ole 
saanut asiakasseteliä, vaikka on siihen mielestään oikeutettu tai asiakassetelin arvoa, 

mutta ei asiakkaan oikeutta itse palveluun tai hoitoon. 

Mikäli palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakas täyttää maakunnan asettamat 
edellytykset asiakassetelin saamiselle ja palvelu on päätetty tuottaa asiakassetelillä, 

asiakkaalle on tarjottava asiakasseteli. Asiakassetelin vastaanottanut asiakas voi valita 
asiakassetelipalvelun tuottajaksi yksityisen palveluntuottajan, jonka jokin maakunta on 
hyväksynyt asiakassetelipalveluntuottajaksi.  

Asiakas voi esimerkiksi saada asiakassetelin kotipalvelujen hankkimiseen. Tällöin asiakas 
valitsee itselleen sopivan kotipalvelujen tuottajan. Asiakasseteliä ei voi käyttää 
maakunnan liikelaitoksen tuottamiin palveluihin ja sitä voi käyttää vain yksityisten 

palveluntuottajien palveluihin. 

3.1 Mikä on asiakasseteli? 

Asiakasseteli on maksusitoumus, jonka asiakas saa sosiaali- ja terveyspalvelun/-

palveluiden hankkimiseen. Kyse ei ole asiakkaan käteen tai tilille annettavasta rahasta 
tai setelistä. Asiakassetelillä tarkoitetaan sitä, että maakunta korvaa asiakkaan palvelun 
kustannukset asiakasseteliin kirjattuun summan mukaisesti. Setelissä määritellään, mitä 

palveluja sillä saa ja niiden enimmäiskustannus. Maakunnan liikelaitos maksaa 
korvauksen suoraan palveluntuottajalle. Asiakkaan tarvitsee maksaa vain palveluun 
mahdollisesti liittyvä asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu.  Asiakasmaksun perii 

maakunta, ei palveluntuottaja. Jos asiakas haluaa, hän voi omalla kustannuksellaan 
ostaa lisäpalveluja. Palveluntuottaja ei kuitenkaan voi myydä lisäpalveluna sellaista 

palvelua, joka on sisällytetty asiakassetelistä maksettavaan korvaukseen. 

Asiakas voi valita asiakassetelillä annettavan palvelun tuottajaksi sellaisen tuottajan, 
jonka jokin maakunta on hyväksynyt. Vastaanottaessaan asiakkaan palveluntuottaja 

sitoutuu noudattamaan asiakassetelin myöntäneen maakunnan asettamia ehtoja ja 
sitoutuu tuottamaan palvelun maakunnan liikelaitoksen päättämällä korvauksella. 
Maakunnan liikelaitoksen on annettava asiakkaalle tietoa palveluntuottajista, joilta 

asiakas voi saada palveluja asiakassetelillä. 

Asiakas voi aina kieltäytyä hänelle tarjotusta asiakassetelistä, jolloin maakunnan 
liikelaitos toteuttaa asiakkaan palvelut muulla tavoin. Maakunnan liikelaitos voi myös itse 

tuottaa samoja palveluja kuin tuotetaan asiakassetelillä, mutta tällöin maksuvälineenä ei 
ole asiakasseteli. 
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3.2 Palvelusetelistä asiakasseteliksi; mikä muuttuu? 

Asiakassetelin tullessa käyttöön neljä asiaa muuttuu suhteessa palveluseteliin. 1) 
Asiakassetelin käyttö tulee nykyistä huomattavasti velvoittavammaksi. 2) Asiakassetelin 

käyttökohteet määritellään laissa ja maakunnalla on sen käyttöön ottamisessa 
vähemmän harkintavaltaa kuin nykyisillä kunnilla ja kuntayhtymillä palvelusetelin 

myöntämisessä. 3) Asiakas maksaisi vain lain mukaisen asiakasmaksun. 4) 
Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan asiakassetelin arvoa määriteltäessä on 
huomioitava ne kustannukset, jotka aiheutuisivat maakunnalle vastaavan palvelun 

tuottamisesta.  

1. Nykyisin palvelusetelin käyttökohteet ovat olleet myöntävän tahon harkinnan 

varassa, eikä asiakkaalla ole ollut oikeutta vaatia palveluseteliä. Tulevaisuudessa 

valinnanvapauslaki määrittelee palvelut, joissa asiakasseteli on tarjottava, sekä 

palvelut, joissa maakunta saa ottaa käyttöön asiakassetelin. 

2. Palvelut, joissa asiakasseteli on hallituksen esityksen mukaan tarjottava, sisältävät 

erityisesti sosiaalihuollon tehtäviä sekä lääkinnällisen kuntoutuksen 

vastaanottokäyntejä ja hammasproteettisia hoitoja (tarkempi palvelulistaus 

luvussa 3.3). Maakunnan liikelaitoksen tehtäväksi jää kuitenkin asiakassetelillä 

hankittavien palvelujen yksityiskohtaisen sisällön määritteleminen. Mainittujen 

palveluiden lisäksi maakunnan on annettava asiakasseteli muissakin palveluissa, 

jos asiakkaan hoitoa ei voida toteuttaa hoitotakuun määräajassa. Näiden 

asiakassetelin pakolliseksi määriteltyjen käyttökohteiden lisäksi maakunta voi 

päättää asiakassetelin käytöstä myös muissa sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluissa (tarkempi palvelulistaus luvussa 3.3). 

3. Nykyisin palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai se voi olla riippuvainen 

asiakkaan tuloista. Jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi, asiakkaalle voi 

jäädä maksettavaksi omavastuuosuus, joka määräytyy palveluntuottajan perimän 

hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksena. Setelin on katettava kuitenkin 

kustannukset kokonaan palveluissa, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annetun lain mukaan asiakkaalle maksuttomia. Tulevaisuudessa 

asiakassetelillä hankittavissa palveluissa omavastuuosuutta ei ole, vaan 

asiakasseteli kattaa palveluntuottajalle menevän maksun ja asiakas maksaa 

asiakasmaksulain 1mukaan määräytyvän asiakasmaksun maakunnalle. 

Palveluntuottajat eivät voisi periä julkisesti rahoitetuista sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluista lisämaksuja. Palveluntuottaja voisi periä asiakkaalta 

maksun vain käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta.  

Tuottajan saama lopullinen korvaus koostuu tulevaisuudessa siis vain 

asiakassetelistä, eikä palveluntuottaja voi sen lisäksi saada erikseen 

                                            

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntöä uudistetaan ja uusi asiakasmaksulaki on 

tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2018 loppupuolella.  Lausunnolla olleen luonnoksen mukaan 
jatkossa maksuja saisi periä vain niistä palveluista, joiden maksuista on säädetty laissa. Jos palvelusta 
ei ole säädetty, siitä ei voisi periä maksua. Maksut olisivat samat niin julkisilla kuin yksityisillä tuottajilla 

silloin, kun palvelut on tuotettu julkisella rahoituksella. Laissa säädettäisiin palvelujen 
enimmäismaksuista ja maakunta vastaisi maksujen määräämisestä ja niiden perimisestä. Osa 
palveluista olisi jatkossakin maksuttomia asiakkaalle joko lain perusteella tai maakunnan päätöksellä.  
Laissa säädettäisiin edelleen vain palvelujen enimmäismaksuista, jolloin maakunta voisi päättää periikö 
laissa määrättyä pienemmän asiakasmaksun tai jättääkö sen kokonaan perimättä.  
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markkinaperusteisesti määräytyvää lisää. Tulevaisuudessa asiakas maksaisi 

asiakassetelillä hankituista palveluista siis yhtä suuren asiakasmaksun kuin 

maakunnan liikelaitoksen tuottamasta palveluista. 

4. Hallituksen esityksen mukaan asiakassetelin arvo ei saa ylittää maakunnan 

liikelaitoksen oman tuotannon kustannuksia, ellei se ole asiakkaan palveluiden 

takia välttämätöntä. Syynä voi olla esimerkiksi hoitotakuuajan ylittyminen tai muu 

asiakkaan palveluun liittyvä erityinen syy Tästä seuraa, että jatkossa julkisen 

palveluntuotannon kustannus on tiedettävä tarkkaan asiakassetelin arvoa 

määriteltäessä. Jos asiakassetelin arvo on merkittävästi julkisia 

tuotantokustannuksia alhaisempi, se ei houkuttele yksityisiä toimijoita Arvoa 

määriteltäessä on myös hyvä tunnistaa erot ja niiden vaikutukset kustannuksiin 

julkisen ja yksityisen palvelutuotannon välillä, esimerkkinä eri työehtosopimukset. 

Tuottajille saattaa syntyä kannustin tehostaa toimintaa tinkimällä laadusta, koska 

setelin arvo on annettu. Tästäkin syystä jatkossa on erityisen tärkeää seurata 

toteutuvien palveluiden laatua ja vaikuttavuutta ja tarjota asiakkaille riittävästi 

palveluntuottajien vertailun mahdollistamaan informaatiota. 
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3.3 Mihin palveluihin asiakasseteliä voi käyttää? 

 

 

Maakunnan alueella ei välttämättä ole kaikkiin asiakassetelipalveluihin palveluntuottajia, 
jolloin asiakassetelin käyttö edellyttää hakeutumista jonkin toisen maakunnan alueella 

sijaitsevaan palveluyksikköön.  Maakunnalla ei ole velvollisuutta esimerkiksi toimintaansa 

Asiakassetelipalvelut 

Maakunnan liikelaitoksen on valinnanvapauslakiehdotuksen 24 §:n mukaan tarjottava 
asiakkaalle asiakasseteli seuraavissa sosiaalipalveluissa: sosiaalinen kuntoutus, 

kotihoito, kotipalvelu, sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain 
mukaiset asumispalvelut, vammaisten henkilöiden työtoiminta sekä seuraavissa 
terveydenhuollon palveluissa: kotisairaanhoito, lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät 

yksittäiset vastaanottokäynnit ja hammasproteettiset hoidot. Maakunta saa rajata 
asiakassetelin käyttöönoton laajuutta kussakin em. palvelussa, jos se on 
välttämätöntä palvelukokonaisuuksien toimivuuden tai palvelujen 

kustannustehokkaan järjestämisen perusteella. 

Maakunnan liikelaitoksen on tarjottava asiakasseteliä myös silloin, kun asiakas ei 
pääse hoitoon ns. hoitotakuurajan puitteissa.  

Maakunta saa halutessaan ottaa asiakassetelin käyttöön myös seuraavissa palveluissa 
(valinnanvapauslakiehdotus 24 §): 

Sosiaalipalvelut 
 

 perhetyö, tukihenkilöiden tai tukiperheiden järjestäminen, muut sosiaalihuollon 

ennaltaehkäisevät palvelut 
 omaishoitajan vapaan toteuttaminen 

 vammaisten henkilökohtainen apu, päivätoiminta ja sopeutumisvalmennus 

 
Terveydenhuollon palvelut 
 

 neuvolapalvelut 
 polikliiniset kirurgiset toimenpiteet, kiireetön leikkaustoiminta, lääketieteelliset 

tutkimukset 
 terveydenhuollon ammattihenkilön kiireettömät vastaanottokäynnit 
 hampaiden oikomishoito 

 muut näihin verrattavat sosiaali- ja terveyspalvelut 

Maakunnan on päätettävä perusteet, jotka maakunnan liikelaitoksen on otettava 
huomioon sen määritellessä asiakassetelillä annettavan palvelun tarkemman sisällön. 

Lakiehdotuksen pykälän 1 momentin kaikkien eri kohtien mukaisiin palveluihin sisältyy 
käytännössä erilaisia kokonaisuuksia palvelujen sisällön, asiakasryhmien ja 
asiakkaiden tarpeiden perusteella. Sen vuoksi esimerkiksi kotipalveluun tai 

kotisairaanhoitoon annettavien asiakassetelien käsittämät palvelut voivat vaihdella 
huomattavasti. 
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yhtiöittämällä taata sitä, että asiakassetelillä järjestettävien palvelujen tuottajia on 
valittavana maakunnan alueella. 

Mikäli asiakas kieltäytyy tarjotusta asiakassetelistä, maakunta järjestää asiakkaan 

palvelut joko itse (maakunnan liikelaitoksen palveluna) tai muutoin (ostopalveluna). 

3.4 Asiakassetelin käyttötarkoitukset eri tilanteissa ja palveluissa 

maakunnan näkökulmasta 

Maakunta voi käyttää asiakasseteliä useisiin tarkoituksiin. Asiakasseteleiden 
käyttöönoton tavoitteita voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:    

1. Asiakkaiden valinnanvapauden lisääminen, esimerkiksi maakunta luo omilla 

toimillaan edistää hyvin toimivan asiakassetelimarkkinan syntymistä, jolloin 

asiakkailla on aiempaa enemmän palveluita ja palveluntuottajia, joilta voi 

asiakassetelillä hankkia palveluita.  

2. Muiden valinnanvapauden elementtien täydentäminen, esimerkiksi tiettyjen 

palveluiden myöntäminen henkilökohtaisen budjetin asiakkaille. 

3. Jatkuvien palveluiden hankinta sellaisille, jotka eivät täytä henkilökohtaisen 

budjetin kriteereitä tai asiakas kieltäytyy henkilökohtaisesta budjetista. Esimerkiksi 

tilanteessa, jossa asiakkaalla on vain yhden, jatkuvan palvelun tarve, jolloin 

henkilökohtaisen budjetin myöntäminen ei ole asiakkaalle tarpeenmukaista.  

4. Yksittäisten palveluiden hankinta, esimerkiksi erikoissairaanhoidon toimenpiteen 

hankinta sekä yksittäisten palveluiden hankinta tilanteissa, joissa palvelun 

saaminen hoitotakuuajan puitteissa ei liikelaitoksen oman toiminnan tuottamana 

ole mahdollista.  

5. Kilpailun lisääminen, esimerkiksi liikelaitoksen oman palvelutuotannon laadun ja 

kustannustehokkuuden kirittäminen.  

Maakunnan liikelaitoksen myöntämät asiakassetelit voi olla kestoltaan erilaisia. Seteli 
voidaan myöntää kertaluontoiseen palveluun, lyhytaikaiseen palveluun, toistaiseksi 

jatkuvaan palveluun tai apuvälineeseen.  

Asiakassetelin käyttö kertaluontoisissa palveluissa tai apuvälineissä 

Kertaluonteinen palvelu on luonteeltaan yksittäinen, lyhytkestoinen ja helposti 

rajattavissa oleva palvelu. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon leikkaustoiminta ja 
apuvälineiden hankinta ovat edellä mainitun kaltaisia palveluja.  

Asiakassetelin käyttö toistaiseksi jatkuvissa palveluissa  

Jatkuvat palvelut ovat palveluja, joita asiakas tarvitsee jatkuvasti/pysyvästi ja 
todennäköisesti palveluntarve pysyy samana tai lisääntyy. Esimerkkeinä jatkuvista 
palveluista ovat muun muassa kotisairaanhoito (esim. kroonisten säärihaavojen hoito ja 

diabeetikkojen lääkehoito), säännöllinen kotihoito ja tehostettu palveluasuminen.   
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Asiakassetelin käyttö määräaikaisissa, päättyväksi suunnitelluissa palveluissa  

Asiakasseteliä voidaan käyttää myös palveluissa, joiden pyrkimyksenä on asiakkaiden 
palvelutarpeen päättyminen.  Tällaisissa palveluissa tavoitteena on ihmisen oman 

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan tukeminen, joka on 
syystä tai toisesta heikentynyt. Lopullisena tavoitteena on, että ihminen pärjäisi 
itsenäisesti ilman palveluja. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat lapsiperheiden 

kotipalvelu, sosiaalinen kuntoutus, kotisairaanhoito (esim. toimenpiteen tai osastojakson 
jälkeen, akuutissa infektiossa tms.) jne.  
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4 Asiakassetelin arvon määrityksen taustaa 

Asiakassetelin arvon määrittämiseen vaikuttavat lainsäädännön ja maakuntien 
asiakassetelille asettamat reunaehdot ja tavoitteet sekä arvon määrittämisen käytännön 
näkökulmat: asiakassetelin käyttökohteet, se mitä asiakassetelillä voidaan ja halutaan 

saada aikaan, ja se kuinka tietoa markkinoista on olemassa ja miten paljon resursseja 
arvoa määrittävällä taholla on käytössään. 

  
 

Asiakassetelin arvo ei saa ylittää maakunnan liikelaitoksen oman tuotannon 
kustannuksia muulloin kuin erityistapauksissa 
 

Asiakassetelin arvo on määriteltävä valinnanvapauslain luonnoksen 24 §:n mukaan 
sellaiseksi, että asiakas voi saada sillä lainsäädännön vaatimusten mukaisen palvelun. 

Arvoa määriteltäessä on otettava huomioon maakunnassa oleva palvelutuotanto ja 
sen hintataso sekä sen lisäksi kustannukset jotka aiheutuisivat maakunnan 

liikelaitokselle vastaavan palvelun tuottamisesta. Vaikka asiakassetelin tavoitteena on 
mahdollistaa asiakkaalle mahdollisuus valita palvelun tuottaja, valinnan mahdollisuus 
ei saisi johtaa maakunnan kustannusten kasvuun. Sen vuoksi asiakassetelin arvo ei 

voi ylittää oman maakunnan liikelaitoksen oman tuotannon kustannuksia, jollei siihen 
ole asiakkaan tarvitsemaan palveluun perustuvaa erityistä syytä. Erityinen syy voi olla 
esimerkiksi 24 § 3 momentin mukainen tilanne, jossa erikoissairaanhoitoa ei muutoin 

ole saatavissa hoitotakuuajassa tai asiakkaille välttämättömien palvelujen 
varmistaminen tilanteessa jossa maakunnan liikelaitos ei muutoin itse pysty 
tuottamaan riittävästi palveluja tai jokin muu välttämätön syy. Maakunnan liikelaitos 

päättäisi 70 §:n mukaisesti palveluntuottajille maksettavista korvauksista sekä 
korvaisi palveluntuottajalle maakunnan liikelaitoksen ennalta määräämään arvoon 
asti kustannukset palveluista, joita asiakas saa asiakassetelin perusteella. 

Ottaessaan asiakkaan vastaan, asiakassetelipalveluntuottajan on sitouduttava 
tuottamaan palvelu maakunnan liikelaitoksen päättämällä korvauksella. Asiakas ei 
siten voisi valita palveluntuottajaa, joka ei suostu tuottamaan asiakassetelin mukaista 

palvelua asiakassetelin arvolla. Asiakas voisi halutessaan käyttää omia varojaan ja 
maksaa asiakassetelin arvon lisäksi itse lisäpalveluita. Tällöin hän maksaisi itse 
kokonaan ostamansa lisäpalvelun hinnan. Jos asiakkaalle olisi annettu asiakasseteli 

esimerkiksi kotipalveluihin kuuluviin siivouspalveluihin, joihin sisältyy perussiivous 
asiakkaan kotona, asiakas voisi hankkia omilla varoillaan kyseiseltä 
kotipalvelutuottajalta lisäksi muita siivouspalveluja, jotka eivät sisälly asiakkaan 

palvelutarpeen arvioinnin perusteella saamiin asiakassetelipalveluihin. Jos 
asiakasseteli on saatu apuvälineen hankintaa varten, asiakas voisi lisäksi hankkia 
asiakassetelin arvoa kalliimman apuvälineen maksamalla itse setelin ja apuvälineen 

hinnan välisen erotuksen. Sen sijaan esimerkiksi apuvälineen sovitus olisi laissa 
tarkoitettu palvelu, palveluntuottaja ei saisi periä asiakkaalta maksua.  
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4.1 Kilpailun lähtökohtia asiakassetelimarkkinoilla 

Asiakasseteleiden käyttöönotto laajentaa julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen yksityistä palvelutuotantoa merkittävästi. Asiakasseteleiden 

arvo on maakunnan toimesta säännelty ja siten tuottajat kilpailevat asiakkaista laadulla. 
Kilpailu on sitä intensiivisempää, mitä enemmän tuottajia kussakin palvelussa on ja mitä 

herkemmin asiakkaat reagoivat tuottajien laatueroihin eli vertailevat tuottajia ja tekevät 
aktiivisia valintoja. 

Tulevaisuudessa asiakasseteleitä käytetään ainakin lakiesityksen 24 §:n 1 momentissa 

mainituissa palveluissa, ottaen huomioon kuitenkin 2 momentissa mainitut käyttöönoton 
rajauksen mahdollisuudet. Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava myös silloin, jos 
terveyspalveluja ei voida antaa hoitotakuuajan puitteissa. Lisäksi tulevaisuudessa voi 

syntyä maakuntakohtaisia eroja asiakassetelin käytön laajuudessa, kun maakunnat 
voivat laajentaa asiakassetelin käyttöä harkinnanvaraisesti muihinkin palveluihin. 
Asiakassetelin käyttöönotto aiempaa useammissa palveluissa avaa olemassa oleville ja 

uusille toimijoille markkinoita.  

Valinnanvapauslain vähimmäisedellytysten mukaan laskettuna asiakassetelipalvelut 
muodostaisivat noin 1,6 miljardin euron kokonaisuuden. Tästä 1,4 miljardia olisi 

sosiaalipalveluiden tuotantoa ja 100-150 miljoonaa terveydenhuoltopalveluiden 
tuotantoa, mutta tarkkaa lukua on vaikea arvioida, sillä se riippuu esimerkiksi 
hoitotakuun ylittymisen todennäköisyydestä maakunnittain. Mikäli kaikki maakunnat 

ottaisivat asiakassetelin käyttöön myös niissä palveluissa, joissa asiakassetelin käyttö on 
maakunnan harkinnan varassa, voisi asiakasseteleiden käyttö laajentua vielä noin 700-
750 miljoonalla eurolla.   

Asiakassetelien käyttöönotolla korvataan monia sellaisia palveluita, joita nykyisin 
järjestetään palvelusetelein tai joita kunnat ostavat yksityisiltä toimijoilta. Näin ollen 
kunnilla tai kuntayhtymillä saattaa olla tietoa yksityisten markkinoiden kilpailutilanteesta 

ja hintatasosta, jota maakunnat voivat hyödyntää asiakassetelien arvon asettamisessa. 
Palvelu voi kuitenkin olla tuotteistettu eri tavalla omassa tuotannossa, ostopalveluissa tai 
palvelusetelituotannossa, joten palvelun sisällön määrittelyssä on noudatettava 

huolellisuutta. Sosiaalisessa kuntoutuksessa ja vammaisten ihmisten työtoiminnassa 
yksityistä palveluntuotantoa on kuitenkin muista palveluista poiketen ollut vain vähän. 
Mitä vähemmän tietoa markkinoiden toiminnasta ja palveluntuottajien 

toimintaedellytyksistä on saatavilla asiakassetelin arvoa määriteltäessä, sitä enemmän 
maakunta joutuu selvittämään ja kokeilemaan asiakassetelin toimintaa ko. palvelun 
osalta. Uusien markkinoiden auetessa asiakassetelin arvo on tärkeä markkinoille tulevien 

palveluntuottajien toimintaedellytyksiin vaikuttava tekijä. 

Asiakassetelin arvon määrittämisessä on tärkeä vaihe palvelukuvausten suunnittelu 
(tuotteistaminen) ja maakunnan liikelaitoksen omien kustannusten selvittäminen. Sen 

lisäksi huomion on kiinnitettävä markkinoiden kilpailutilanteeseen ja yksityisen 
tuotannon kustannustason selvittämiseen. Asiakassetelin käyttöönotto luo uuden 
markkina-asetelman, jota monen palvelun kohdalla ei ole ennestään olemassa. Uusien 

markkinoiden kohdalla tulevan kilpailutilanteen hahmottamisessa voidaan tukeutua mm. 
kokemuksiin muilta aloilta. Yleisesti ottaen hinnat ovat sitä matalammat, laatu sitä 

parempi ja palvelut sitä innovatiivisempia, mitä terveempää kilpailu markkinoilla on. 
Toimivan kilpailun mahdollistamiseksi on tärkeää, että markkinoilla olisi mahdollisimman 
vähän alalle tulon esteitä. Näitä voivat olla mm. palvelujen tuottamisen mittakaavaan 

liittyvät vaatimukset, tietojärjestelmiin liittyvät vaatimukset, toiminnan raportointiin 
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liittyvät vaatimukset, erilaiset lupakäytännöt tai muut tuottamisen ehtoihin liittyvät 
yksityiskohdat.  

Asiakkaiden vapaus valita palveluntuottaja vaikuttaa markkinoiden kilpailutilanteeseen. 

Asiakkaiden valinta voi kannustaa tuottajia paitsi laadukkaampien palveluiden 
tuottamiseen, myös palvelutuotannon monipuolistamiseen asiakkaiden kysynnän 
mukaan. Asiakkaiden odotukset voivat vaihdella paitsi asiakkaiden yksilöllisten 

preferenssien, myös kyseessä olevan palvelun mukaan. Asiakkailla voi esimerkiksi olla 
erilaisia odotuksia palvelun etäisyydelle riippuen siitä, onko kyseessä peruspalvelu vai 
harvemmin käytettävä palvelu, esimerkiksi yksittäinen erikoissairaanhoidon toimenpide. 

Laatuhyötyjen saavuttaminen kilpailuasetelmassa, jossa hinta määrätään markkinan 
ulkopuolella, vaatii rahoitetun palvelun riittävän tarkkaa määrittelyä ja tuotetun palvelun 

laadun ja vaikuttavuuden seuraamista. 

Hallituksen esityksen taloudellisen vaikutusarvioinnin mukaan asiakasseteleiden käytön 
mahdollisiin hyötyihin kuuluvat edellä mainittujen kustannus- ja laatuhyötyjen lisäksi 

asiakkaiden lisääntynyt valinnanvapaus, julkisen palvelutuotannon täydennys ja 
odotusaikojen lyhentyminen.  

Palvelusetelillä toteutettu yksityisten palveluiden hankinta mahdollistaa pienten 

toimijoiden markkinoilla toimimisen ja lähipalveluiden säilymisen paremmin kuin suuret 
julkiset hankinnat. Mikäli maakunnan tavoitteena on mahdollistaa myös pienten 
toimijoiden toiminta markkinoilla, tätä edesauttaa palveluiden mahdollisimman tarkka ja 

pienempiin osiin jaoteltu sisällön kuvaus silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Toisaalta 
kilpailun vahvistuessa joidenkin pienten toimijoiden voi olla paikoin vaikeaa saavuttaa 
samaa tehokkuutta kuin suurempien toimijoiden. Tällöin pienten toimijoiden saattaa olla 

tarpeellista erikoistua hyvin kapeisiin erikoissegmentteihin. Toisaalta myös suuret 
toimijat kohtaavat samoja haasteita kuin pienet toimijat, jos ne tekevät vähän kaikkea – 
skaalaetuja saadaan vain, jos tehdään paljon samoja asioita. 

4.2 Nykyisen palvelusetelin ja uuden asiakassetelin arvon määrittelyn erot  

Nykymallissa kunnan on päätettävä sekä palvelusetelin arvon määrittelyn perusteista ja 
palvelusetelin arvosta että tarkkailtava millaiseksi asiakkaan omavastuuosuus 

muodostuu, jos palvelu ei ole lain mukaan asiakkaalle maksuton.  Kunta määrää 
palvelusetelin arvon, eli kunnan maksaman osuuden palvelun hinnasta. Palvelusetelin 
arvo voi olla joko tulosidonnainen tai tasasuuruinen. Tulosidonnainen palveluseteli 

tarkoittaa sitä, että asiakkaan tulot vaikuttavat palvelusetelin arvon suuruuteen. 
Palvelusetelin arvon suuruudelle määritellään vähimmäis- ja enimmäisarvo kunnan 
määrittämien perusteiden mukaisesti. Tasasuuruinen palveluseteli on kaikille asiakkaille 

euromääräisesti yhtä suuri asiakkaan tuloista riippumatta.  

Nykymallissa palvelusetelin myöntävä taho vaikuttaa siis paitsi palvelusetelin arvoon, 
myös palvelusetelillä tuotettavan palvelun kokonaishintaan ja asiakkaan mahdollisen 

omavastuun korkeuteen. Palvelusetelillä rahoitettavalle palvelulle voidaan joko asettaa 
hintakatto tai sen hinnan voidaan antaa määräytyä vapaasti markkinoilla. Jos 
palvelusetelillä rahoitettavalle palvelulle asetetaan hintakatto, asettuu palvelun hinta 

markkinoilla palvelusetelin arvon ja hintakaton väliin. Hintakaton asettamisen sijaan 
palvelusetelin myöntäjä voi antaa palveluntuottajan määrittää palvelun hinnan vapaasti. 

Markkinahinnoittelu on toimivinta silloin, kun markkinat ovat kilpailulliset ja asiakkaan 
omavastuuosuus jää kohtuulliseksi.  
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Tässä suhteessa asiakasseteli on toisenlainen, sillä käytännössä asiakassetelissä on aina 
hintakatto, koska setelillä on saatava tarvittava palvelu ilman asiakkaan 
omavastuuosuutta. Tämä vaatii asiakassetelin myöntäjältä tarkkaa perehtymistä arvon 

määritykseen, sillä arvon ollessa liian matala markkinoille ei synny tarjontaa, ja 
valinnanvapausesityksen mukaisesti arvoa määriteltäessä on otettava huomioon 
maakunnassa oleva palvelutuotanto ja sen kustannustaso, joka asettaa asiakassetelin 

arvolle ylärajan.   

Asiakasmaksulain uudistuksen myötä asiakkaan maksama asiakasmaksu määräytyy 
suoraan asiakasmaksulain perusteella ja on sama riippumatta siitä, onko palvelun 

tuottaja julkinen vai yksityinen toimija. Asiakas maksaa aina asiakasmaksun suoraan 
maakunnalle.  

Asiakassetelillä palveluita tuottava toimija ei siten voi säädellä palvelun tuottamisesta 
saamaansa korvausta, koska asiakkaan tuottajalle mahdollisesti maksama 
omavastuuosuus poistuu. Sinänsä toiminta ei eroa nykyisin käytössä olevista 

tasasuuruisista palveluseteleistä, joissa ei ole asiakkaan omavastuuta. Tällaisia 
palveluseteleitä on kunnissa käytössä esimerkiksi lasten toimintaterapiassa.  

Asiakassetelillä rahoitettavissa palveluissa ainoa tuottajan palvelusta saamaan 

korvaukseen vaikuttava tekijä on asiakassetelin arvo. Palvelusetelistä poiketen 
asiakassetelissä relevanttia ei ole sen tasasuuruisuus vs. tulosidonnaisuus, koska 
asiakkaan maksama summa määräytyy tulevaisuudessa asiakasmaksulain perusteella, 

eikä se vaikuta tuottajan saamaan korvaukseen. 

Alla (kuva 1) esitetään asiakassetelin arvon muodostuminen. Verrattuna palvelusetelin 
arvon määrittämiseen asiakassetelin arvon määrittäminen on yksinkertaista: 

asiakassetelille voidaan määrittää mikä tahansa arvo, joka ei periaatteessa ylitä 
maakunnan liikelaitoksen omaa kustannusta.  

 

 
Kuva 1: Asiakassetelin arvo 
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5 Asiakassetelin käyttöönoton prosessi 

Maakunnan rooli 

Maakunnantekemä hallintopäätös on maakunnan tärkein työväline palveluntuottajien 
ohjauksessa.  Se sisältää yhteiset ehdot maakunnan palveluntuottajille ja sen pitää 

sisältää myös palvelukuvaukset tuottajia varten.  Maakunta hyväksyy maakunnan 
liikelaitoksen laatimat asiakassetelikohtaiset palvelukuvaukset ja asiakassetelien arvot 
eli korvauksen, johon palveluntuottaja sitoutuu ottaessaan vastaan asiakassetelillä 

palvelua kysyvän asiakkaan.  

Maakunta hyväksyy palveluntuottajat ja valvoo, että palveluntuottaja tuottaa palvelut 
maakunnan asettamien ehtojen mukaisesti ja noudattaa palveluntuottajaa velvoittavia 

säännöksiä. Maakunnan liikelaitos voi toiminnan käynnistyttyä ja sen edetessä myös 
joutua muuttamaan tuottamisen ehtoja. Tällöin maakunta voisi vastaavasti päätyä 
muuttamaan myös tuottajille maksettavia korvauksia.   

Maakunta voi päättää virhetilanteissa maakunnan liikelaitoksen oikeudesta alentaa tai 
pidättää palveluntuottajalle maksettavia korvauksia. Maakunta voi myös peruuttaa 
palveluntuottajan hyväksynnän. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut 

hallintopäätöksen ehdoista asiakirjamalleja.  Niiden käyttö ei ole velvoittavaa, mutta 
maakunnat voivat hyödyntää malleja työnsä tukena lainsäädännön velvoitteet 
huomioiden. Asiakirjamallit löytyvät alueuudistus.fi -sivustolta. 

Maakunnan liikelaitoksen rooli 

Yleisesti ottaen maakunnan liikelaitos panee toimeen maakunnan päätöksiä. Maakunnan 
liikelaitos laatii asiakassetelikohtaisen palvelukuvauksen ja määrittelee asiakassetelin 

arvon, jonka jälkeen maakunta hyväksyy nämä osaksi hallintopäätöksen ehtoja. 
Maakunnan liikelaitos maksaa palveluntuottajien korvaukset ja toimeenpanee 
mahdolliset maakunnan palveluntuottajille asettamat seuraamukset kuten korvauksien 

alentaminen tai pidättäminen. Maakunnan liikelaitos välittää maakunnalle tiedon, jos 
palveluntuottajan toiminnassa on jokin virhe. Liikelaitos myös huolehtii tietoliikenteestä 
ja tietojen tallentamisesta maakunnan järjestelmiin. 

Palveluntuottajan rooli 

Palveluntuottaja osallistuu aktiivisesti maakunnan kanssa käytävään jatkuvaan 
vuoropuheluun. Palveluntuottajat tuntevat alueen asukkaiden palveluiden tarpeen ja 

voivat lisätä maakunnan ymmärrystä palvelutarpeesta. Maakunta voi hyödyntää 
palveluntuottajien osaamista ja asiantuntemusta jo määriteltäessä tavoitteita ja sisältöä 
asiakassetelillä tuotettaville palveluille. Palveluntuottajat voivat tuoda maakunnan 

väestön tarpeeseen sopivia ratkaisuja ja palveluita tunnetuksi. Palveluntuottajien ja 
maakunnan vuorovaikutuksessa on mahdollista syntyä yhteistyötä myös eri yritysten ja 
kolmannen sektorin toimijoiden välillä ja sen myötä uudenlaisia ja innovatiivisia 

palveluja.  

Asiakkaan vastaanotettuaan palveluntuottaja sitoutuu palvelun tuottamista koskeviin 

ehtoihin ja palvelun tuottamiseen asiakassuunnitelman mukaisesti. Tuottajalla on 
velvollisuus antaa tilinpäätös- ja verotustietoja sekä muita 59 §:ssä esitettyjä toimintaa 
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koskevia tietoja. Palveluntuottajien on ilmoitettava tiedonhallintapalvelussa laissa 
määritellyt tiedot. 

Asiakkaan rooli 

Asiakassetelin käyttöönoton onnistumisen kannalta on oleellista, että asiakas saa 
riittävää neuvontaa setelin käytöstä sekä tuottajaverkosta ja tietoa palvelun sisällöstä. 
Lisäksi olennaista on tieto palvelun laadusta ja vertailutieto valinnan tekemisen tueksi. 

Puutteellinen tieto palvelujen sisällöstä sekä eri palveluntuottajista vaikeuttaa asiakkaan 
valintaa. Asiakasseteli toimii sitä paremmin, mitä aktiivisemmin asiakkaat vertailevat 
tarjolla olevia palveluja ja tuottajia. Asiakkaalla on myös tärkeä rooli asiakastarpeen 

määrittelyssä.  

Asiakkaille on luotava mahdollisuus jatkuvaan palautteenantoon esimerkiksi digitaalisten 

työkalujen kautta laadun seurantaa varten. Uutta on se, että myös maakunnalla 
palveluiden järjestäjänä on oltava näkymä asiakastarpeeseen, ei pelkästään tuottajilla. 
Asiakassetelipalveluja suunniteltaessa maakunnan on huomioitava paljon palveluja 

tarvitsevien asiakkaiden tarvitsema tuki ja apu valintamahdollisuuksiensa tosiasialliseen 
käyttämiseen. 

5.1 Asiakassetelipalvelut asiakkaan näkökulmasta  

 
Kuva 2: Asiakassetelipalvelut asiakkaan näkökulmasta. Maakunnan liikelaitoksen on oltava palvelutarpeen arvioinnissa ja 
asiakassuunnitelmaa laatiessa yhteistyössä suoran valinnan palveluntuottajan ja asiakkaan mahdollisten muiden tuottajien 
kanssa. Yhteistyössä on mahdollistettava se, että arvioitaessa palvelutarvetta ja laadittaessa asiakassuunnitelmaa asiakas 
voi asioida maakunnan liikelaitoksen kanssa sähköisesti tai muutoin ilman henkilökohtaista käyntiä, jos se on palvelun tai 
hoidon kannalta perusteltua. 
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Maakunta tarjoaa asiakkaalle asiakasseteliä palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Tämän 
jälkeen asiakas voi valita itselleen sopivimman tuottajan. Jotta asiakas voi aidosti valita 
itselleen mieluisimman palveluntuottajan tulee hänellä olla käytössään vertailutietoa 

maakunnan hyväksymistä asiakassetelituottajista, pelkästään lista palveluntuottajista ei 
anna todellista mahdollisuutta vertailuun. Asiakas valitsee palveluntuottajan ja huolehtii 
itse ajanvarauksesta palveluntuottajalle.  

Asiakassetelin käytettyään tulee asiakkaalla aina olla mahdollisuus antaa palautetta sekä 
arvioimaan samaansa palvelua ja palveluntuottajaa. Palautetiedot välittyvät sekä 
maakunnalle järjestäjänä että tuottajalle, ja annettua palautetta voidaan hyödyntää 

myös palveluntuottajien vertailutiedoissa.   

5.2 Asiakassetelin lanseerausprosessi  

Asiakasseteli edellyttää vuoropuhelua maakunnan ja tuottajakentän välillä. Se lisää 
maakunnan ja palveluntuottajien keskinäistä ymmärrystä siitä, miten markkina toimii 
silloin kun palvelua ei kilpailuteta. Vuoropuhelussa maakunnan ja palveluntuottajien 

välillä on tarkoituksena käydä avointa keskustelua ja tehdä yhteistyötä palveluiden 
toteuttamisesta maakunnan asukkaille. Lisäksi vuoropuhelun päämääränä on 
vaikuttavien palveluiden synnyttäminen ja asukkaiden palvelutarpeeseen vastaaminen. 

Miten vuoropuhelua maakunnan ja palveluntuottajien välillä voidaan toteuttaa?  

Palveluntuottajien kanssa käytävä vuoropuhelu on vuorovaikutteinen ja ennen kaikkea 
jatkuva prosessi, jota voidaan toteuttaa monella tavalla. Maakunnan on tärkeä hankkia 

markkinatuntemusta ja tunnistaa alueensa tuottajat sekä ymmärtää mitä ratkaisuja ja 
toimijoita markkinoilla on jo olemassa ja mitä markkinoille on tulossa 
lähitulevaisuudessa. Vuorovaikutus palveluntuottajien kanssa ei ole yksisuuntaista 

tiedottamista, vaan se on aktiivisen viestinnän lisäksi tapaamisia, neuvotteluja ja 
tapahtumia, joissa maakunnan ja tuottajien edustajat tapaavat kasvokkain. Tämän 
dokumentin työstöön osallistuneiden asiantuntijoiden mukaan vuoropuhelun tulee olla 

jatkuva prosessi, eikä sitä saa jättää vain palvelutuotteen lanseerausprosessin 
alkuvaiheeseen. Vuoropuhelu ja yhteiskehittäminen on aloitettava jo ennen kuin 
maakunta alkaa suunnitella asiakassetelin lanseerausta. Alkuvaiheessa aloitetussa 

vuoropuhelussa palveluille asetettavat tavoitteet ja palvelun sisältö voivat muovautua ja 
huomioiduksi tulee monialaisesti eri näkökulmat sekä palveluiden vaikuttavuus. 
Vuoropuhelun avulla voi syntyä uudenlaista ajattelua, ideoita ja innovaatioita. 

Vuoropuhelussa lisääntyy myös yhteinen ymmärrys alueellisista erityishaasteista.  
Kuvassa 5 näkyy vuoropuhelun eri vaiheet ja on hyvin todennäköistä, että vuoropuhelun 
edetessä palataan hiomaan palvelun tavoitteita ja sisältöä ennen kuin päästään 

lopulliseen asiakassetelin arvon määritykseen. Vuoropuhelun vaiheita voidaan toistaa, 
vaikka asiakasseteli olisi jo lanseerattu.  

Myös asiakkaita voidaan ottaa mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen ja he 

voivat olla vuoropuhelussa osapuolena.  Esimerkiksi palvelujen käyttäjistä koostuvia 
asiakasraateja voi hyödyntää asiakassetelipalvelujen suunnittelun eri vaiheissa. 
Asiakasraatien vahvuutena on aito asiakasnäkökulma. Raadit voivat tuottaa konkreettisia 

ehdotuksia palvelujen kehittämiseen. Vuoropuhelun rinnalla voidaan tehdä tarve- ja 
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käyttäjälähtöistä yhteiskehittämistä, jossa menetelminä voi olla palvelutarveselvitykset, 
toimintaympäristön analyysi, asiakaspalautteet ja data-analyysi toiminnan nykytilasta. 

 
Kuva 3: Maakunnan ja palveluntuottajien jatkuvan vuoropuhelun vaiheet 

 
Työkaluja vuoropuhelun 
toteuttamiseksi: 

  

Ideakilpailut- ja kyselyt 
Työpajat 

Palvelumuotoilu 
Tutkimushankkeet 

Tietopyynnöt 
Haastattelut 
Tapahtumat 
Tapaamiset  

Vuoropuhelut 
Tapahtumat 

 

 

Vuoropuhelussa maakunnan ja 
palveluntuottajien välillä on 
mahdollista: 
 täsmentää maakunnan tarpeet ja 

tavoitteet ja viestiä niistä tuottajille 
 tutustua markkinoihin ja kartoittaa 

potentiaaliset tarjoajat 
 etsiä uusia ratkaisuja 
 kehittää toimintaa yhdessä  
 määritellä asiakassetelipalvelun 

sisältöjä 
 varmistaa tiedonsaanti 
 kartoittaa arvon määrittelyyn liittyviä 

keskeisiä tekijöitä. 
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5.3 Asiakassetelin arvon määrittämisen vaiheet ja niissä huomioitavat 

asiat 

Ylätasolla asiakassetelin arvon määrittelyä rajaavat maakunnan liikelaitoksen 
kustannukset (arvon yläraja) ja toisaalta markkinahinnat (arvon alaraja) sikäli kuin 

markkinahinta on saatavissa. 

 

Kuva 4: Asiakassetelin arvon määrittäminen 

Asiakassetelin arvon määrityksen vaiheet voidaan jakaa neljään vaiheeseen: palveluiden 
tuotteistus, maakunnan liikelaitoksen oman toiminnan kustannusten selvittäminen, 
yksityisen tuotannon hintatason määrittäminen ja asiakassetelin arvon asettaminen 

(kuva 5). Jako on kaavamainen, ja todellisuudessa prosessin vaiheet toistuvat. Tässä 
luvussa käydään läpi kuhunkin näistä vaiheista liittyviä näkökohtia.  

Kuva 5: Asiakassetelin arvon määrittämisen prosessi 
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5.3.1 Tuotteistus: palveluiden ja maksuperusteiden määrittäminen 

Ennen asiakassetelin arvon määritystä maakunnan on tuotteistettava palvelut, eli 
määriteltävä palvelun sisältö ja arvon muodostuksen peruste. Palveluiden tuotteistus on 

erittäin tärkeä vaihe, koska virheet tässä vaiheessa vähentävät seuraavien vaiheiden 
arvoa. Mitä tarkemmin palvelut on määritelty, sitä vähemmän on odotettavissa 

esimerkiksi valituksia ja sopimusristiriitoja. Palvelusetelillä hankittavien palveluiden 
yksiselitteinen määrittely on ollut kunnille haastavaa, eikä palveluita aina ole kuvattu 
asiakkaan ja tuottajan kannalta ymmärrettävällä tavalla. Asiakassetelillä hankittavien 

palveluiden sisällöt tulisi määritellä maakuntatasolla yhtenäisellä tavalla. Tulevien 
maakuntien kuntien välillä saattaa palvelusisällöissä olla nykyisin eroja. Joissakin 
kunnissa voi esimerkiksi kotihoitoon sisältyä siivouspalvelu, mutta toisissa ei. Palveluiden 

määrittelemiseksi maakunnan on ensin päätettävä, miten yksityiskohtaisesti palvelut on 
tarkoituksenmukaista määritellä. Palvelu voi olla määritelty esimerkiksi niin, että se 
kattaa tehostetun palveluasuminen ylätasolla tai se voi olla jaettu tarkemmin 

asiakasryhmän mukaan, esimerkiksi tehostettu palveluasuminen ikäihmisille ja 
tehostettu palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.  

Palvelun määrittely vaikuttaa myös palveluntuottajien kykyyn tuottaa palvelut. 

Esimerkiksi jos säännöllinen kotihoito on määritelty niin, että siihen sisältyy myös 
yöhoito, saattaa se rajoittaa pienten toimijoiden kykyä tuottaa palvelua. Tällöin voidaan 
harkita yöhoidon eriyttämistä erilliseksi palveluksi. Palveluita pilkottaessa on kuitenkin 

otettava huomioon asiakkaan näkökulma.  Palveluiden sisällön määrittelyssä on tärkeää 
ottaa huomioon myös tuottajien näkökulma. Sen lisäksi, onko tuottajan ylipäätään 
mahdollista tuottaa tietyn määritelmän mukaista palvelua, on kiinnitettävä huomiota 

mm. siihen, miten valitun määritelmän mukainen palvelu suhteutuu tuottajan 
mahdolliseen lisämyyntiin. Tuottajien kiinnostusta tulla asiakassetelillä rahoitettavien 
palveluiden markkinoille saattaa lisätä mahdollisuus lisämyyntiin. Toisaalta on pidettävä 

huoli siitä, että asiakassetelillä saatavaan palveluun sisältyy asiakkaalle lainsäädännön 
mukaan kuuluvat palvelut.  

Palveluille asetettavilla kriteereillä voidaan ohjata palvelutuotantoa maakunnan 

tavoitteiden suuntaisiksi. Kriteereissä on tärkeää ottaa tavoitteeksi tasapaino. Kriteerien 
tulee olla riittävän tiukat, jotta maakunnan on mahdollista varmistua hankittavan 
palvelun sisällöstä, mutta niiden on myös jätettävä tarpeeksi liikkumavaraa 

palveluinnovaatioille. Kriteerien asettamisessa on tärkeää käydä vuoropuhelua tuottajien 
kanssa, koska kriteerit vaikuttavat yksityisten toimijoiden halukkuuteen toimia 
palveluntuottajina. 

Palveluiden sisällön lisäksi on valittava korvauksen peruste. Periaatteessa korvaus voi 
olla asiakas-, episodi-, suorite- tai tuntiperusteinen tai tuottajalle voidaan maksaa 
saavutetuista tuloksista, esimerkiksi toimintakyvyn paranemisesta.  

On myös mahdollista yhdistää saavutettuihin tuloksiin perustuva korvaus johonkin 
muista perusteista. Korvausperusteen valintaan vaikuttavat palvelun luonne ja 
mittaamisen mahdollisuudet. Jos palvelu on tarkasti määritelty ja muita palveluita 

täydentävä, sopii suoriteperusteinen hinnoittelu. Mittaamisessa puolestaan on 
huomioitava sen käytännön työläys ja tulosten luotettavuus. Esimerkiksi kotihoidon 

asiakkaan toimintakyvyn mittaamisessa voidaan hyödyntää RAI:ta, mutta haasteena on 
tulosten subjektiivisuus ja riippuvuus annetusta ohjeistuksesta. Mittaamisen käytännön 
työläys on tärkeä näkökohta, sillä mittaamisen ja hallinnoinnin vaatima työ vaikuttaa 

asiakassetelillä mahdollisesti saavutettavien säästöjen määrään. 
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5.3.2 Liikelaitoksen tuotantokustannusten määrittäminen 

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan asiakassetelin arvo ei normaalitapauksissa saa 
ylittää maakunnan liikelaitoksen oman tuotannon kustannuksia. Asiakasetelin arvon 

määrittelyssä maakunnan tai liikelaitoksen tulee siksi olla tietoinen liikelaitoksen omista 
tuotantokustannuksista: ne muodostavat asiakassetelin arvon ylärajan. Haasteena on 

mm. järjestäjän kustannusten erottaminen liikelaitoksen kustannuksista. Kustannusten 
selvittäminen on mahdollista tehdä monilla eri tarkkuustasoilla: mitä tarkempaa 
menetelmää käytetään, sitä lähemmäs todellisia kustannuksia päästään. Samalla 

kasvavat kuitenkin selvittämisen vaatimat resurssit.  

Oman tuotannon kustannusten määrittely on mahdollista tehdä karkeasti kahta eri 
menetelmää käyttäen: joko ylhäältä alas tai alhaalta ylös. Määriteltäessä kustannuksia 

ylhäältä alas keskiarvoistetaan kustannukset. Tästä esimerkkinä on hoitopäiväkohtainen 
kustannus, joka lasketaan jakamalla yksikön kokonaiskustannukset hoitopäivien 
lukumäärällä. Määriteltäessä kustannuksia alhaalta ylös lasketaan yhteen palvelun 

tuottamiseen tarvittavat suoritteet. Esimerkiksi €/DRG-tuote on yhtä kuin kaikkien DRG-
tuotteen tuottamiseksi vaadittujen erillisten suoritteiden yhteenlaskettu summa. On 
tärkeää huomioida, mitä kaikkia kustannuksia oman tuotannon kustannuksiin sisältyy: 

onko hallintoa vyörytetty, entä tilakustannuksia? Millä periaatteella nämä on jyvitetty? 
Mikä on kunkin kustannuksen osuus? Läpinäkyvyys kustannusten laskennassa helpottaa 
yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa. 

Kustannuslaskennan haastavuuteen vaikuttaa maakuntien kirjanpidon ja talousarvion 
rakenne, esimerkiksi se, minkälaisia kustannuspaikkoja on käytössä, ja se, kuinka 
pitkälle kyseiseen palveluun kohdistuvat kustannukset voidaan jo kirjanpidossa kohdistaa 

palveluihin. Myös tietojärjestelmät ja niiden muokkausmahdollisuudet vaikuttavat 
kustannusten arviointiin. Tulevaisuudessa otetaan kansallisesti käyttöön yhtenäisesti 
määritellyt tilikartat. Yhtenäisten kustannuslaskennan menetelmien käyttö ja epäsuorien 

kustannusten jyvittäminen samoilla periaatteilla mahdollistaa eri maakuntien ja eri 
maakunnassa toimivien tahojen välisen vertailun.  

Määriteltäessä asiakassetelillä rahoitettavaa palvelua tulisi kaikki palvelun tuottamisesta 

aiheutuvat kustannukset pystyä kohdistamaan palveluun riittävän tarkalla tasolla. JHS-
suosituksissa ohjeistetaan maakuntia kustannusten allokoinnista JHS-suositusten 
mukaisiin palveluluokkiin. Asiakassetelillä myönnettäviä palveluja varten JHS-suositusten 

mukaiset palveluluokat ovat kuitenkin tavallisesti liian laajoja.  

Esimerkiksi JHS-suositusten palveluluokka "Muille kuin lapsiperheille tarkoitetut 
kotipalvelut, kotisairaanhoito ja kotihoito" sisältää itsessään asiakassetelin kannalta 

kolme eri käyttötarkoitusta, joiden sisällä maakunnat voivat kokea tarpeelliseksi edelleen 
tarkentaa asiakassetelillä hankittavan palvelun määrittelyä (esim. kotihoidon osalta 
tilapäinen kotihoito, säännöllinen kotihoito ja yöhoito). JHS-suositusten mukaiset 

palveluluokat ja kustannusten jako palveluluokkiin muodostaa kuitenkin hyvän 
lähtökohdan asiakassetelin mukaisten palveluiden kustannusten määrittämiseen.  

JHS-suositusten hyödyntämisen lisäksi maakuntien liikelaitosten kirjanpidon 

kustannuspaikat on suositeltavaa muodostaa siten, että niiden avulla palveluiden 
kustannukset saadaan mahdollisimman pitkälle määriteltyä jo peruskirjanpidossa ilman 

ylimääräisiä lisäselvityksiä.  
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5.3.3 Markkinoiden kilpailutilanteen ja yksityisen tuotannon hintatason 
selvittäminen 

Maakunta voi käydä potentiaalisten tuottajien kanssa vuoropuhelua asiakassetelin 
tuotteisukseen ja arvonmäärittelyyn liittyen. Vuoropuhelun alkaessa maakunnalla on jo 
todennäköisesti laadittuna pohja tuotteistuksesta, mikä sisältää myös maakunnan 

tavoitteet ko. palvelulle. Maakunta hyödyntää pohjatyössään esimerkiksi alueellaan 
aikaisemmin (eri kunnissa) käytössä olleita palveluseteleitä ja niille määriteltyjä arvoja 
sekä selvittää tuottajien hintatasoa vastaavissa tai läheisissä palveluissa. Asiakassetelin 

arvoa määritellessään maakunnan on saatava ymmärrys siitä, mihin arvo kannattaa 
tarjonnan ja kysynnän mahdollisimman tehokkaan kohtaannon näkökulmasta asettaa eli 
mikä korvaustaso täyttäisi sekä maakunnan että mahdollisten tarjoajien tavoitteet.   

Yksityisten toimijoiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa on mahdollista keskustella 
sopivasta korvaustasosta. Tämä vaatii kuitenkin maakunnalta järjestäjänä pelisilmää: 
yksityisillä toimijoilla on luonnollisesti kannustin pyrkiä pitämään asiakassetelin arvo 

mahdollisimman korkealla. On tärkeää, että maakunnassa ymmärretään pelin 
dynamiikka eikä oteta vastauksia annettuina. Kannattaa myös huomioida, että 
kahdenväliset neuvottelut ovat usein paljon tuloksekkaampia kuin yhteiset neuvottelut 

kaikkien palveluntuottajien kanssa.  

Yksityiset toimijat saattavat määritellä palvelun tuotantokustannukset eri tavalla kuin 
julkiset toimijat. Kustannusten vertailtavuuden mahdollistamiseksi olisikin tärkeää 

yhdenmukaistaa kustannusten kohdentamistavat. Esimerkiksi kotihoidossa sopivan 
korvaustason löytäminen on ollut erityisen vaikeaa, sillä tässä palvelussa tuottaja 
tarvitsee riittävän volyymin tietyltä alueelta, jotta toiminta olisi taloudellisesti järkevää. 

Tämän lisäksi välittömän työn tulkinnoissa on eroja ja asiakasryhmä on erittäin 
heterogeeninen, mikä vaikuttaa toteutuviin kustannuksiin ja myös osaltaan vaikeuttaa 
arvon määrittelyä.  

Samoin esimerkiksi palveluasumisessa yksityiset ja julkiset toimijat ovat usein 
kohdentaneet kokonaiskustannukset eri tavalla: julkiset toimijat enemmän palvelulle ja 
yksityiset toimijat enemmän vuokraan ja ruokaan.  

Edellä kuvatut esimerkit osoittavat sen, että asiakassetelipalveluissa tuotteistuksen on 
oltava tarkkaa ja yksiselitteistä ja kokonaisuudet on rakennettava niin, että palvelun 
sisällön vaatimus ja korvaus vastaavat mahdollisimman hyvin toisiaan. Näin maakunnilla 

on mahdollisuus saada riittävästi hyviä tuottajia, vältytään sopimusristiriidoilta ja taataan 
asiakkaille asianmukaiset palvelut.  

Kustannusten selvittämisessä voidaan myös käyttää markkinakartoitusta. 

Markkinakartoituksella voidaan selvittää, mihin hintaan yksityiset toimijat ovat 
tuottaneet vastaavia palveluita aiemmin. Haasteena on kuitenkin löytää markkinoilta 

vertailukelpoista ja läpinäkyvää tietoa, etenkin niistä palveluista, joita ei aiemmin ole 
laajamittaisesti tuotettu yksityisesti. Markkinakartoituksen onnistuminen edellyttääkin jo 
kartoitusvaiheessa hyvin määriteltyä tuotteistusta kyseessä olevasta. Tässä yhteydessä 

maakunta voi myös alustavasti laskennallisesti arvioida ne resurssit, jotka yksityinen 
toimija tarvitsee palvelun tuottamiseen, vaikka aivan tarkka arviointi ei vielä tässä 
vaiheessa olisikaan mahdollista.  

Yksi mahdollisuus hintatason selvittämiseen on myös kokeileminen: asiakassetelin arvo 
voidaan asettaa tietylle tasolle ja seurata, miten paljon yksityisiä toimijoita tulee 



24 
 

markkinoille. Kokeilemisen haasteena on kuitenkin se, että jatkuva asiakassetelin arvon 
muuttaminen aiheuttaa epävarmuutta yksityisissä tuottajissa.  Niissä palveluissa, joissa 
maakunta voi harkintansa mukaan käyttää asiakasseteliä, on periaatteessa mahdollista 

myös asteittainen siirtyminen siten, että maakunta ensin kilpailuttaa palvelut ja 
sopimuskauden jälkeen päättää mahdollisesta siirtymisestä asiakasseteleiin.  

5.3.4 Asiakassetelin arvon asettaminen tuotteittain 

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan asiakassetelin arvoa määriteltäessä on otettava 
huomioon maakunnassa oleva palvelutuotanto ja sen kustannustaso sekä kustannukset, 

jotka aiheutuisivat maakunnan liikelaitokselle vastaavan palvelun tuottamisesta. 
Maakunnan on löydettävä tasapaino: mitä korkeampi asiakassetelin arvo on, sitä 
enemmän tuottajia voidaan odottaa. Toisaalta korkea korvaus ei edesauta kustannusten 

hillinnän tavoitteissa. Asiakassetelin arvo on kuitenkin määriteltävä sellaiseksi, että 
asiakas voi saada sillä lainsäädännön vaatimusten mukaisen palvelun. 

Yksi näkökulma maakunnan palveluiden järjestämisen kannalta on kilpailuasetelma 

muiden maakuntien kanssa: jos maakunta haluaa houkutella palvelun tuottajia, voitaisiin 
ajatella, että sen kannattaa maksaa parempaa kokonaiskorvausta tuottajille kuin muut 
maakunnat. Harvalle tuottajalle valintatilanne lienee kuitenkaan näin yksinkertainen, 

joten maakunnan kannattaa ainakin käyttää harkintaa tässä. Vuoropuhelu 
palveluntuottajien kanssa lienee paras keino kartoittaa tätäkin asiaa. Ennen kaikkea 
toiset maakunnat tulisi nähdä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa kannattaa vaihtaa 

tietoja ja tehdä yhteistyötä.   

Asiakassetelin arvon asettamiseen vaikuttavat myös maakunnan tavoitteet 
asiakassetelin käytölle. Asiakassetelin käyttöönotolla voidaan tavoitella esimerkiksi 

asiakkaiden valinnanvapauden lisäämistä, kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista 
esimerkiksi jonoja purkamalla sekä oman palvelutuotannon laadun ja 
kustannustehokkuuden kirittämistä.  

Asiakassetelin arvo tulee määrittää otettaessa asiakasseteliä käyttöön ensimmäistä 
kertaa, mutta sen tasoa on myös tarpeen tarkistaa palvelutuotannon aikana. 
Tarkistamisen frekvenssin valintaan vaikuttavat esimerkiksi palkankorotusten tiheys, 

inflaatio ja muut palveluihin ja niiden hinnoitteluun mahdollisesti vaikuttavat asiat. 
Maakunnan olisikin mietittävä etukäteen ne perusteet, joilla yleisen hintatason 
muutokset kussakin palvelulajissa viedään asiakassetelin arvoon.  Tässäkin maakunta 

joutuu ottamaan huomioon yhtäältä sen, millaiset ovat maakunnan resurssit ja toisaalta 
sen, kuinka tuottajakenttä reagoi. 

5.4 Tulevaisuuden haasteet ja onnistumistekijät asiakassetelin 

arvonmäärityksessä 

Tulevaisuudessa maakunnan on tunnettava liikelaitoksen tuotantokustannukset eri 

palveluissa erittäin hyvin, jotta asiakassetelille määritetty arvo ei ylitä niitä ja toisaalta 
jotta arvo olisi riittävän suuri. Valinnanvapauslain voimaan tullessa asiakassetelillä 
rahoitettavien palveluiden valikoima kasvaa merkittävästi. Uusien markkinoiden osalta 

palveluntuottajien hintoja ei ole valmiiksi saatavilla ja maakunta saattaa joutua aluksi 
kokeilemaan, miten markkinoiden tarjonta kehittyy aluksi asetetulla asiakassetelin 
arvolla. Asiakassetelin arvon ollessa liian matala asiakassetelillä hankittavien palveluiden 

markkinoille ei synny tarjontaa. Asetettaessa asiakassetelin arvo markkinoiden 
ulkopuolella maakunnan erityisenä haasteena on myös asiakassetelillä hankittavien 
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palveluiden laadun ja vaikuttavuuden seuraaminen ja varmistaminen palvelukohtaisesti. 
Tulevaisuudessa maakunnan onkin tunnettava myös liikelaitoksen tuotantokustannukset 
eri palveluissa erittäin hyvin. 

 

 

Asiantuntijoiden haastatteluissa tunnistamia onnistumistekijöitä nykyisissä 
palveluseteleissä (jatkossa mahdollisesti myös asiakasseteleissä)    

Järjestäjänäkökulma:  

 Monituottajamalli mahdollistuu (toimijoina sekä pieniä että isoja 
palveluntuottajia) -> elinkeinoelämä vahvistuu. 

 Vuoropuhelu alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa, joissa 

voidaan valmistella ja kehittää asioita yhdessä sekä yhtenäistää käytäntöjä ja 
perehdyttää palveluntuottajia. 

 Palveluntuottajien ohjaus, seuranta ja valvonta on tärkeää. 

 Muutos palvelusetelistä asiakasseteliksi helpottaa palveluiden järjestämistä 
järjestäjän näkökulmasta, koska palveluita ei tarvitse kilpailuttaa. Tämä on 

erityisen tärkeää palveluissa, jotka ovat pitkäaikaisia.  

 Parannetaan palveluiden saatavuutta esim. tilanteessa, jossa järjestäjällä ei ole 
tarpeeksi resurssia palveluiden järjestämiseen.  

 Mahdollistaa kustannusten hallinnan ja ”hillinnän”, jos osa maakunnan 

järjestämisvastuulla olevista palveluista on palvelusetelillä kiinteähintaisia.  

 Viestintä ja palveluntuottajiin liittyvien tietojen ajantasaisuus/päivittäminen on 
ensi arvoisen tärkeää ja tulisi prosessoida hyvin  

Tuottajanäkökulma:  

 Mahdollisuus pienillekin toimijoille päästä osalliseksi maakunnan 
palvelujärjestelmää, kun palveluita tuotetaan asiakasseteleillä ilman 

kilpailuttamista. 

 Tärkeää pitää järjestäjä ajan tasalla omaa toimintaa koskevien tietojen suhteen, 
jotta myös asiakkailla on käytössään ajantasaiset tiedot palveluntuottaja 
vertailun ja valinnan tekemistä varten.  

Asiakasnäkökulma:  

 Asiakkailla mahdollisuus valita palveluntuottaja (julkinen/yksityinen) ja saada 

vaihtelua tuottajiin sekä palveluihin  

 Asiakkailla mahdollisuus antaa palautetta palveluntuottajista/palvelusta sekä 
vertailla palveluntuottajia 

 Asiakkailla mahdollisuus saada nopeammin palvelua 

Sähköiset järjestelmät helpottavat asiakassetelipalveluiden hallintaa ja 
systematisoivat prosesseja niin järjestäjän, tuottajan kuin asiakkaankin 
näkökulmasta.  
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Asiantuntijoiden tunnistamia haasteita palveluseteleissä (jatkossa 
mahdollisesti myös asiakasseteleissä) 

Järjestäjänäkökulma:  

 Eri palveluissa on erilaiset käytännöt liittyen palveluseteleihin, mikä on 
haastavaa niin järjestäjän kuin yksittäisen palveluntuottajankin näkökulmasta. 
Käytäntöjen yhdenmukaistaminen niin pitkälle kuin on mahdollista helpottaa 

kaikkien osapuolten työtä. 

 Palveluseteleitä on eri tietojärjestelmissä, jolloin kokonaiskuvan saaminen on 
haastavaa esim. kustannusten näkökulmasta. 

 Asiakas- ja asiakassetelipalveluvolyymien kasvaessa myös seuranta ja valvonta 
lisääntyvät.  

 Nykyisten palvelusetelisääntökirjojen/-ohjeiden riittämättömyys siirryttäessä 
palveluseteleistä asiakasseteleihin. 

 Oman toiminnan resursointi palveluntuottajakentän muuttuessa esim. jos joku 
palveluntuottajista lopettaa toimintansa ja tuotantovastuu siirtyy yllättäen 

takaisin järjestäjälle tai tulee uusia palveluntuottajia, jotka vievät suuren osan 
asiakkaista itselleen 

 Arvon määritys erityisesti kotiin tuotettavissa palveluissa ja lisäkorvausten ts. 
olosuhdetekijöiden huomioiminen arvon määrittämisessä.  

Tuottajanäkökulma: 

 Liian tiukat kriteerit palveluntuottajille voivat vaikeuttaa palveluntuottajaksi 

listautumista tai aiheuttaa viivästyksiä esim. korvausten saamiseen, jos 
seurattavia ja raportoitavia asioita on paljon.  

 Liiketoimintaosaamisen riittämättömyys esim. miten muuttaa toimintaa, jos 
palveluntuottajille maksettavat korvaukset muuttuvat tai järjestäjän muuttaa 

palvelukuvausta, ehtoja palveluntuottajille. 

 Mikäli järjestäjä määrittelee liian tiukasti, miten palveluja saa tuottaa, jäävät 
uudet innovatiiviset palvelut syntymättä. 

Asiakasnäkökulma:  

 Asiakkaalla ei ole riittävästi tietoa ja ymmärrystä mahdollisuuksistaan saada 
palveluja palvelusetelillä tai mahdollisuutta vertailla ja valita palveluja sekä 

palveluntuottajia.  

 Asiakkaalla ei ole valintahetkellä riittävästi tietoa kustannuksista, joita 
palvelusetelin/asiakassetelin käytöstä hänelle itselleen aiheutuu. 

 Seteli ei vastaa palvelutarvetta, prosessi koetaan byrokraattiseksi ja sekavaksi, 
seteli lisää palveluiden pirstaleisuutta, jos asiakkaalla on jo monia muita 

palveluita käytössä. 

 Kuntien erilaiset käytännöt palvelusetelien käyttöönotossa luovat eriarvoisuutta 
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6 Ehdotus asiakassetelin korvausmalliksi 

Edellä kuvatun mukaisesti asiakassetelin arvon määrittämiseen sisältyy useita vaiheita, 
joista jokaiseen sisältyy epävarmuutta ja joista jokainen on toteutettavissa useilla eri 
tavoilla. Asiakassetelien korvausmallia luodessa on otettava huomioon maakunnan 

olosuhteet ja tavoitteet sekä eri palveluiden tuotteistus, eikä siihen siksi voida esittää 
yhtä yksiselitteistä mallia. Esimerkin omaisesti on kuitenkin mahdollista esittää 
korvausmalli yleisimpien palvelutyyppien osalta.  

Maakunnan tavoitteet ja niiden huomioiminen korvausmallissa 

Asiakassetelin korvausmallia suunniteltaessa olennaista on huomioida maakunnan 
tavoitteet ja luoda malli sellaiseksi, että se tukee tavoitteiden toteutumista. Tavoitteet 

kunkin maakunnan on luonnollisesti määriteltävä itse – tässä työssä maakunta voi 
hyödyntää mm. sote-uudistuksen ja valinnanvapauslain tavoitteita. Yksi keskeinen 
tavoite on vaikuttavuus.  

Korvausmalli kannattaa rakentaa sellaisten tavoitteiden varaan, jotka ovat järjestäjälle 
relevantimpia kuin tuottajalle ja joihin tuottaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Jos 
tavoite on relevantimpi tuottajalle kuin järjestäjälle (esimerkki tästä on 

asiakastyytyväisyys), kannustin on turha, koska tuottaja huolehtii tavoitteen 
toteutumisesta ilmankin. Jos taas tuottaja ei voi toiminnallaan vaikuttaa tavoitteen 
saavuttamiseen, ei kannustin edistä tavoitteen saavuttamista, ja toisaalta tuottaja voi 

saada kannustinkorvauksen myös ilman omaa ansiotaan. Lisäksi on hyvä, jos tavoiteltava 
lopputulos on selkeästi määritelty, mutta keinot lopputulokseen pääsemiseksi on jätetty 
avoimeksi. 

Vaikuttavuus on esimerkki tavoitteesta, joka on järjestäjälle relevantimpi kuin tuottajalle, 
ja johon tuottaja voi myös vaikuttaa. Vaikuttavuudella tarkoitetaan palvelun ansiosta 
asiakkaan terveyteen, elämänlaatuun tai toimintakykyyn aikaansaatua muutosta. 

Vaikuttavuutta mitataan yksinkertaistettuna kahdenlaisilla mittareilla: rekisteritietoihin 
perustuvilla vaikutusmittareilla (esim. kuolleisuus, ympärivuorokautisen palvelun piiriin 
siirtyneiden osuus, päivystyskäyntien määrä) ja asiakkaan raportoimilla 

vaikutusmittareilla (esim. PROMIS, EQ5D). 

Kun tavoitteena on vaikuttava palvelu, voidaan tavoite saavuttaa eri ohjausmekanismien 
kautta. Maakunta voi esimerkiksi asettaa jo palvelunkuvauksessa tiettyjä reunaehtoja 

palveluiden tuottamiseen.  

Maakunnan tavoitteet ja ohjauskeinot muodostavat siis matriisin (ks. kuva 6) – tämän 
dokumentin puitteissa keskitymme vain korvausmallin ja vaikuttavuuden risteyskohtaan. 
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Kuva 6: Maakunnan tavoitteet ja ohjauskeinot 

Yleisesti ottaen vaikuttavuus voidaan sitoa korvausmalliin kahdella tavalla:  

 määrittelemällä palveluntuottajan vastuu laajemmaksi kuin yksittäisten 
suoritteiden tuottaminen (Bundled Payment tai episodiperustaiset korvaukset)  

 lisäämällä suoriteperusteiseen hinnoitteluun kannustinosio. 

Bundled Payment -tyyppisen korvauksen etuna on, että tuottajan kannustin 
mahdollisimman hyvään vaikuttavuuteen on siinä sisäänrakennettuna. Tällaisesta 
esimerkkinä on Suomessa (yleensä pienehköjen) kuntien tekemät sote-palveluiden 

kokonaisulkoistukset: kun palveluntuottajalla on vastuu asiakkaan kaikista sote-
kustannuksista, on palveluntuottajalla kannustin panostaa perustason palveluihin. 
Esimerkiksi panostus perusterveydenhuoltoon tuo tyypillisesti säästöjä 

erikoissairaanhoidossa.  

Esimerkki: jatkuva kotihoito Bundled Payment -mallilla 

Kotihoidon kontekstissa Bundled Payment -lähestymistapaa voitaisiin periaatteessa 
äärimmillään soveltaa siten, että ei makseta suoritteista vaan tuloksista. Tulos voisi 

olla esimerkiksi se, että ikäihminen pärjää kotona, jolloin palveluntuottaja saisi 
tietyn korvauksen jokaisesta kuukaudesta, jonka ikäihminen on asunut kotona ilman 
päivystyskäyntejä ja osastojaksoja.  

Tämä vaatisi kuitenkin sen, että palveluntuottaja olisi vastuussa asiakkaan kaikista 
kotiin vietävistä palveluista, eli kotihoidon ohella mm. ateria- ja turvapalveluista, 
lääkäripalveluista jne. Tämä olisi todennäköisesti vaikuttavuuden kannalta hyvä 

tapa, mutta valinnanvapauslakiehdotukseen peilaten tämä soveltuu pikemminkin 
henkilökohtaiseen budjettiin kuin asiakasseteliin, joka on tarkoitettu yksittäisen, 
yksilöidyn palvelun ostamiseen.  
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Asiakassetelillä tuotettavat palvelut on valinnanvapauslakiehdotuksessa määritelty 
varsin tarkkaan, ja ne ovat lähtökohtaisesti yksittäisiä palveluita. Niinpä vaikuttavuuden 
sisällyttäminen asiakassetelin arvon määrittelyyn on käytännössä luontevinta tehdä 

kannustinmallilla.  

6.1 Kolmen komponentin korvausmalli 

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan maakunnan liikelaitos laatii 
asiakassetelikohtaisen palvelukuvauksen sekä arvon määrityksen, jotka maakunta 
hyväksyy. Kaikille tuottajille maksettavan osan lisäksi tuottajille voidaan maakunnan 

liikelaitoksen laatiman arvon määrityksen mukaisesti maksaa myös olosuhdekorvauksia 
ja kannustinpalkkioita. Maakunnan liikelaitoksen olisi kuvattava olosuhdekorvausten 
perusteet, jotka hyväksytään osaksi maakunnan hallintopäätöksen ehtoja.  

Malli koostuu kolmesta komponentista, jotka ovat 1) peruskorvaus, 2) 
olosuhdekorvaukset ja 3) kannustimet (kuva 7). Peruskorvaus on kullekin palvelulle 
maakunnassa määritelty korvaus, joka maksetaan aina kriteerit täyttävästä, tuotetusta 

palvelusta, riippumatta olosuhteista tai palvelun mitatuista tuloksista. 
Olosuhdekorvauksia voidaan maksaa maakunnan määrittelemällä tavalla esimerkiksi 
syrjäisen sijainnin tai muiden alueellisten olosuhteiden aiheuttamien kustannusten 

korvaamiseksi. Kannustinpalkkio maksetaan maakunnan määrittelemän mittariston 
mukaisesti. Kokonaiskorvaus ei saa ylittää maakunnan liikelaitoksen oman tuotannon 
kustannusta, ellei se ole asiakkaan tarvitseman palvelun näkökulmasta välttämätöntä.   

Tuottajan saama kokonaiskorvaus on yhtä kuin edellä esitellyn prosessin lopputuloksena 
saatu asiakassetelin arvo. Järjestäjä voi jakaa arvon näiden kolmen komponentin kesken 
haluamallaan tavalla. Etenkin alkuvaiheessa kokonaiskorvaus voi koostua pelkästään 

peruskorvauksesta, ja myöhemmin voidaan vaiheittain jakaa kokonaiskorvausta eri 
komponenteille. Tuonnempana mallin käyttöä kuvataan esimerkkien kautta. 

 

Kuva 7: Kolmen komponentin hinnoittelumalli 

6.1.1. Olosuhdekorvaukset 

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan palveluntuottajille voidaan korvata alueellisista 

olosuhteista johtuvia lisäkustannuksia. Näitä olosuhteita voivat olla esimerkiksi 
asukastiheys, syrjäisyys, kielelliset olosuhteet tai muut vastaavat paikalliset olosuhteet. 
Olosuhdekorvausten tarpeeseen voidaan osittain vaikuttaa riittävän tarkalla palvelun 

sisällön määrittelyllä.  
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Käytännössä olosuhdekorvaukset nousevat tärkeimpään asemaan sellaisissa palveluissa, 
joissa palvelua halutaan tarjottavan lähipalveluina mahdollisimman laajasti koko 
maakunnan alueella, ja joiden tuotantokustannukset ovat olosuhteista riippuen hyvin 

erilaisia eri osissa maakuntaa.  

Tällaisesta palvelusta esimerkkinä on kotihoito. Jos maakunnassa on esimerkiksi pitkät 
välimatkat suurista kaupungeista monien asiakkaiden luo, aiheuttaa tämä 

lisäkustannuksia palveluntuottajille. Toisaalta sellaisessa yksittäisessä, harvoin 
toistuvassa palvelussa, jossa maakunta katsoo asiakkaiden voivan matkustaa 
palveluntuottajan luo, on mahdollista antaa markkinoiden ohjata palvelutuotannon 

sijoittumista esimerkiksi kaupunkikeskuksiin. 

Jos olosuhdekorvauksia päätetään ottaa käyttöön, on haasteena niiden suuruuden 

määrittäminen: on pystyttävä erottamaan julkisen toimijan kustannuksista se osa, joka 
johtuu olosuhteista. Esimerkiksi julkisen tuotannon kotihoidon tuntikohtainen kustannus 
voi vaihdella alueittain maakunnan sisällä. Osa kustannusvaihtelusta voi johtua 

olosuhteista, mutta osa voi johtua toiminnan suhteellisesta tehottomuudesta. Tämä on 
otettava huomioon tuottajalle maksettavan korvauksen laskennassa. Alla (kuva 9) on 
esitetty olosuhdekorvausten erottelu perushinnasta. Esimerkiksi alueella C on arvioitu, 

että asiakassetelituottajien olisi mahdollista saavuttaa julkista toimijaa matalampi 
kustannustaso. Peruskorvaus on arvioitu 67 euron suuruiseksi ja olosuhteista johtuva 
korvaus on arvioitu tasolle 16 euroa. Tehokkaalla toiminnalla asiakassetelituottajan 

kustannus voisi olla siis 15 euroa matalampi kuin julkisen toimijan kustannus. 
Peruskorvauksen ja olosuhdekorvausten laskemiseen on monta tapaa: seuraavassa 
esitellään kolme vaihtoehtoa. 

1. Ensimmäisessä vaihtoehdossa tuottajalle maksettaisiin kuvassa 9 harmaiden 

palkkien keskiarvo, eli julkisen tuotannon eri maakuntien alueiden kustannusten 

keskiarvo. Tämän menetelmän etuna on laskutavan yksinkertaisuus. Haittana on 

kuitenkin se, että se ei loisi asiakassetelituottajille kannustimia lisätä tehokkuutta 

suhteessa julkiseen toimijaan.  

2. Toisessa vaihtoehdossa asiakassetelin peruskorvauksen osa asetettaisiin sen 

alueen tuotantokustannusten mukaisesti, jossa julkiset tuotantokustannukset ovat 

matalimmat. Kaikista muista alueista maksettaisiin alueittainen lisä sen mukaan, 

miten liikelaitoksen omat kustannukset vaihtelevat alueittain. Tässä 

laskentavaihtoehdossa ne alueet, joissa liikelaitoksen kustannukset ovat 

olosuhteisiin nähden korkeat ovat yksityisille toimijoille kiinnostavimmat – kilpailu 

kohdistuu niihin alueisiin, joissa julkisen toiminnan tuottavuudessa on eniten 

kehitettävää. Haittapuolena on, että valinnanvapaus ei toteudu yhdenvertaisesti 

koko maakunnassa. 

3. Kolmannessa vaihtoehdossa kustannusvaihtelu huomioitaisiin korvauksessa 

laskennallisesti. Ensin laskettaisiin mitä asiakassetelin arvo voisi liikelaitoksen 

tuottamana olla edullisimmillaan. Olosuhdekorvaus maksettaisiin, jos alueella ei 

olisi mahdollista saavuttaa yhtä korkeaa tuottavuutta esimerkiksi pitkistä 

matkoista johtuen. Tässä mallissa etuna on, että valinnanvapaus toteutuu 

maakunnan eri alueilla tasapuolisesti, koska jokainen alue on yksityiselle toimijalle 

yhtä kiinnostava. Haasteena on laskea alueellisten olosuhteiden aiheuttamat 

lisäkustannukset riittävän tarkasti, jotta hinnat osataan asettaa oikein. 

Käytännössä olosuhdekorvauksen laskemiseen liittyy joka tapauksessa haasteita, 
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ja laskemisprosessin tulisi siksi olla iteratiivinen – eli prosessin vaiheita toistetaan 

vähitellen parantamalla. 

 

Kuva 8: Olosuhdekorvausten määrittäminen - esimerkkinä kotihoito 

Olosuhdekorvaukset voivat olla joillakin alueilla ja joissain palveluissa hyvinkin tärkeitä, 

jotta kokonaiskorvaus on tuottajille houkutteleva ja jotta tarjontaa syntyy eri alueille. 
Olosuhdekorvausten määräytymisperusteiden tulee olla selkeitä ja yksinkertaisia. 

Seuraava kuva 9 havainnollistaa, miten rahalliset resurssit jalostuvat vaikutuksiksi, 

käyttäen esimerkkinä kotihoitoa. Olennaista on hahmottaa, että se yksikkö, jolle 
kustannukset lasketaan (esim. asiakastunti) on vain pieni osa kokonaisuudesta, ja sekä 
olosuhteet että toimintatapojen tehokkuus voivat vaikuttaa kaikissa vaiheissa siihen, 

miten suuri lopullinen vaikutus on suhteessa alkuperäisiin resursseihin. 

 

Kuva 9: Esimerkki kotihoidon asiakastunnin hinnan muodostumisesta 
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6.1.2. Kannustinpalkkio 

Kolmen komponentin korvausmallin kolmas osa, kannustinpalkkio, perustuu maakunnan 
asettamiin tavoitteisiin ja niiden mittareihin. Asiakassetelillä rahoitettavissa palveluissa 

kannustinpalkkiomalli voi perustua esimerkiksi laadun ja vaikuttavuuden erilaisten 
osatavoitteiden saavuttamiseen. Kannustinpalkkiolla palkittavat tavoitteet voivat 

vaihdella palveluittain: yksittäisen päättyvän palvelun tapauksessa hoidon onnistumisen 
mittaaminen voi erota merkittävästi esimerkiksi kotihoidon kaltaisesta 
kokonaisvaltaisesta jatkuvasta palvelusta. Jos tavoitteeksi otetaan vaikuttavuus, se voi 

ilmetä eri tavalla eri palveluissa. Tässä luvussa käsitellään erityisesti vaikuttavuuden 
tavoitetta ja sen mittaamista kannustinpalkkion osana. 

Vaikuttavuusperusteiset kannustimet 

Ylätason strategisena tavoitteena vaikuttavuus on hyvä, mutta se on määriteltävä 
tarkemmin palveluittain: mitä vaikuttavuus tarkoittaa kussakin palvelussa ja kullekin 
asiakasryhmälle? Mikä on tavoite? Miten tavoitteeseen pääsyä mitataan? Alla olevassa 

taulukossa on hahmoteltu esimerkkejä vaikuttavuustavoitteista ja niiden mittareista 
palveluittain. Vaikuttavuustavoitteet voivat samassakin palvelussa olla erilaiset eri 
maakunnissa – kaikki riippuu ylätason strategisista tavoitteista, prioriteeteista ja 

näkemyksestä.  
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Palvelu 
Esimerkki 
vaikuttavuustavoitteesta 

Esimerkki tavoitteeseen 
liittyvästä mittarista 

sosiaalinen 

kuntoutus 

syrjäytymisen 
ennaltaehkäisy 

sosiaalinen elämänlaatu * 

työllistyminen 
työllistyneiden osuus 

asiakkaista 

kotipalvelu 

parempi elämänlaatu PROMIS 10 * 

kotona pärjääminen 
ympärivuorokautisen palvelun 
piiriin siirtymiset 

kotihoito 

parempi elämänlaatu PROMIS 10 * 

kotona pärjääminen 
ympärivuorokautisen palvelun 

piiriin siirtymiset 

vammaisten 

asumispalvelut 

elämänlaadun ja 
toimintakyvyn ylläpitäminen 

PROMIS 10 * 

turhien päivystyskäyntien 
välttäminen 

päivystyskäyntien määrä 

työtoiminta 
elämänlaadun ja 
toimintakyvyn ylläpitäminen 

PROMIS 10 * 

kotisairaanhoito sairaalahoidon välttäminen sairaalaan siirtyneiden osuus 

lääkinnällinen 

kuntoutus 

fyysisen toimintakyvyn 

paraneminen 

fyysinen toimintakyky (esim. 

PROMIS-kyselyllä) 

hammasprotetiikka 

kyky pureskella ruoka  

OHIP 14 
sosiaalisten haittojen 
välttäminen 

 

Olennaista on, että ensin määritellään tavoitteet ja sitten mittarit, joilla tavoitteisiin 
pääsemistä mitataan. Vaikuttavuusmittareita on lähtökohtaisesti kahdenlaisia: kliinisiä 
(tai rekisteritietoihin perustuvia) ja asiakkaan raportoimia. Nämä täydentävät toisiaan ja 

molempien mittaaminen on tärkeää. Ensin mainitut ovat suhteellisen yksinkertaisia ja 
laskettavissa asiakas-/potilastietojärjestelmien datasta. Viime mainittujen kohdalla asia 
muuttuu vaikeaksi. Asiakkaan raportoiman vaikutuksen mittaamiseen on nimittäin 
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olemassa kansainvälisesti paljon validoituja ja herkkiä mittareita, mutta niiden 
systemaattinen käyttö on toistaiseksi Suomessa hyvin vähäistä. Asiakkaan raportoiman 
toimintakyvyn, terveyden ja elämänlaadun muutokset ovat kuitenkin juuri niitä kaikkein 

relevanteimpia vaikutuksia ja siksi käytönalan tulisi jatkossa laajentua.  

Kun vaikuttavuustavoitteet ja -mittarit on määritelty, kannattaa koko 
vaikuttavuusmittaristo ottaa käyttöön heti asiakassetelin lanseerauksen yhteydessä, 

jotta vaikuttavuustietoa saadaan vähitellen kerättyä. Kannustin voidaan aluksi sitoa vain 
yhteen tai muutamaan mittariin, ja kun vaikuttavuustietoa kertyy, voidaan useampia 
mittareita ottaa mukaan kannustinmalliin vaiheittain. Vastaavasti kannustimen osuus 

kokonaiskorvauksesta voi olla ensin pienempi ja sitä voidaan myöhemmin nostaa. 

Vaikuttavuusperusteiset kannustimet monituottajamallissa 

Sote-uudistuksen yhteydessä siirrytään entistä vahvemmin monituottajamalliin. Tämä 
lisää haastetta tavoitteiden ja kannustinten suhteen: kuka omistaa asiakkuuden? 
Esimerkiksi tuottajan näkökulmasta, ovatko asiakkaita palvelujen käyttäjät vai 

maakuntaraha, jolta rahoitus tulee? Kenen ansiota (tai syytä) vaikutus on? Vastuu 
yksittäisestä asiakkaasta voi jakautua entistäkin laajemmalle joukolle tuottajia. 
Vaikuttavuutta tulisi kuitenkin mitata asiakkaan näkökulmasta, ei palveluntuottajan.  

Erityisesti sosiaalipalveluissa vaikuttavuustavoite on usein suhteellisen epätarkka, 
esimerkiksi elämänlaadun muutos. Erikoissairaanhoidon kaltaisissa spesifeissä ja kapea-
alaisissa palveluissa tilanne on toinen: esimerkiksi ortopedian klinikkaa voidaan palkita 

nivelen liikeradan perusteella ja sisätautien klinikkaa saman asiakkaan diabeteksen 
hoitotasapainon perusteella. Sosiaalipalveluissa kuitenkin tavoite on pitkälti yhteinen: ei 
voida mitata erikseen kotihoidon vaikutusta elämänlaatuun ja sote-keskuksen vaikutusta 

elämänlaatuun. Miten siis palkkio jaetaan palveluntuottajien kesken? 
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Kuva 10: asiakkaiden hoitoketjut jakautuvat useimmiten useammalle palveluntuottajalle. Pallot kuvaavat eri palveluita. 

Jos kaikkien tuottajien kannustinkorvaus perustuu samaan asiakkaan raportoimaan 

vaikutukseen (esim. muutos elämänlaadussa), ollaan väistämättä tilanteessa jossa 
vastuu asiakkaasta ja siten lopputuloksesta on yhteinen. Lisäksi asiakas voi vielä vaihtaa 
palveluntuottajaa tietyin väliajoin. Tällöin voi eteen tulla esimerkiksi tilanne, jossa 

asiakkaan kotihoidosta vastaa vuoden alusta Palveluntuottaja A, johon asiakas on 
kuitenkin tyytymätön ja vaihtaa huhtikuun alusta palveluntuottajalle B, johon onkin 
tyytyväinen. Vuoden lopussa todetaan elämänlaadun kohentuneen. Tällöin olisi 

ilmiselvästi väärin ja epäoikeudenmukaista, että kannustinpalkkio jaettaisiin A:n ja B:n 
kesken suhteessa 3:9 (kuukaudet, joina palveluntuottaja vastannut 
palveluntuotannosta), koska lienee todennäköistä, että A ei ole ainakaan kovin 

positiivisesti vaikuttanut asiakkaan elämänlaatuun.  

Niinpä korvaukset voidaankin jakaa tuottajien kesken asiakastyytyväisyyden perusteella. 
Yksinkertaisimmillaan asiakkaalta voidaan kysyä, suosittelisiko tämä palveluntuottajaa 

(kyllä/ei) ja liittää kannustinpalkkion maksatukseen tähän liittyvä ehto: jos asiakas ei 
suosittele, ei kannustinpalkkiota makseta. Luonnollisesti suosittelun todennäköisyyden 
asteikko voi olla hienosyisempikin ja samoin maksatuksen ehdot monimutkaisempia. 

Ainakin alkuvaiheessa lienee kuitenkin perusteltua pidättäytyä varsin yksinkertaisissa 
malleissa. 
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Vaikuttavuus suhteessa asiakassetelin käyttötarkoituksiin 

On tärkeää, että vaikuttavuutta mitataan laajasti ja vaikuttavuustietoa hyödynnetään 
asiakasohjauksessa.  Vaikuttavuudesta puhuttaessa kannattaa huomioida myös edellä 

kuvatut asiakassetelin käyttötarkoitukset (luku 3.4). Ne nimittäin ovat varsin erityyppisiä 
ja siten niiden tavoitteetkin ovat erilaiset.  

Seuraavassa taulukossa on esimerkinomaisesti kuvattu kunkin käyttötarkoituksen 

suhdetta tavoitteisiin ja vaikuttavuuteen. Taulukon näkökulmat ovat yksinkertaistuksia, 
ja niiden tarkoitus on ohjata ajattelemaan järjestäjän tavoitteita myös asiakassetelin 
käyttötarkoituksen pohjalta.  

Käyttötarkoitus Näkökulma järjestäjän 
tavoitteisiin 

Näkökulma 
vaikuttavuuteen 

1) Asiakkaiden 
valinnanvapauden 

lisääminen 

Jos tavoitteena on vain 
lisätä 

valinnanmahdollisuuksia, 
ei kirittää omaa 
toimintaa, olennaista 

lienee sama laatutaso 
kuin omassa 
toiminnassa. 

Vaikuttavuuden oltava 
vähintään samalla tasolla 

kuin omassa 
toiminnassa. 

2) Toisen valinnanvapaus-
elementin täydentäminen 
(esim. palveluiden 

myöntäminen 
henkilökohtaisen budjetin 
asiakkaille osaksi asiakkaan 

tarvitsemaa 
palvelukokonaisuutta) 

Jos lyhytkestoisia, 
tavoitteena lähinnä 
laadukas ja virheetön 

palvelutuotanto. Jos 
jatkuvaa, tavoitteet, 
kuten kohdassa 3. 

Vaikuttavuus on 
olennaista. 

3) Jatkuvien palveluiden 
hankinta sellaisille, jotka 
eivät täytä henkilökohtaisen 

budjetin kriteereitä 

Jatkuvassa palvelussa 
tavoitteena on vaikutus 
elämänlaatuun, 

terveyteen ja 
toimintakykyyn 

Vaikuttavuus on aivan 
olennaista. 

4) Yksittäisten palveluiden 
hankinta: esim. 

erikoissairaanhoidon 
jonojen purku 

Tavoitteena hankkia 
vähintään yhtä hyvän 

laatuista palvelua kuin 
oma tuotanto. 

Palvelusta riippuen: 
esim. leikkauksissa 

vaikuttavuus on 
olennaista, sen sijaan 
diagnostiikassa muut 

laadun elementit ovat 
relevantimpia 
(spesifisyys ja 

sensitiivisyys). 
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5) Kilpailun lisääminen 
liikelaitoksen oman 

palvelutuotannon laadun ja 
kustannustehokkuuden 
kirittäjäksi 

Riippuu siitä, mitä 
halutaan kirittää – eli 

mitkä ovat oman 
tuotannon 
kehittämiskohdat. 

(Kustannus)vaikuttavuus 
on erityisen tärkeää.  

6) Liikelaitoksen palveluiden 

täydentäminen esim. siten, 
ettei liikelaitoksen tarvitse 
pitää varakapasiteettia. 

Mikäli asiakas tällöin 
kieltäytyisi setelistä, 
maakunta järjestäisi 

palvelut muulla tavoin, 
esim. ostopalveluna. 

Tavoitteena hankkia 

vähintään yhtä hyvän 
laatuista palvelua kuin 
oma tuotanto. 

Palvelusta riippuen: 

esim. leikkauksissa 
vaikuttavuus on 
olennaista, sen sijaan 

diagnostiikassa muut 
laadun elementit ovat 
relevantimpia 

(spesifisyys ja 
sensitiivisyys). 

Asiakassetelin osalta on huomioitava, että vaikuttavuus määräytyy suurelta osin jo siinä 
kohtaa, kun asiakassetelin myöntämisestä päätetään. Lääketieteen piirissä yksittäisten 

hoitojen (kuten leikkaus verrattuna konservatiiviseen hoitoon) vaikuttavuutta tutkitaan 
ja Käypä hoito -suositukset ohjaavat hoitolinjan valintaa. Sen sijaan sosiaalipalveluissa 
vastaavia suosituksia ei ainakaan samassa mittakaavassa toistaiseksi ole, ja etenkin kun 

kyseessä on uusi tai laajasti määritelty palvelu (kuten sosiaalinen kuntoutus), on tärkeää 
seurata ja vertailla eri palveluiden ja palveluntuottajien vaikuttavuutta.  

6.2 Esimerkkejä korvausmallin laadinnasta 

Asiakassetelillä hankittavat palvelut voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan palvelun 
luonteen mukaan (luku 3.4). Seuraavassa kuvataan esimerkinomaisesti, millaisen 
prosessin kautta kertaluonteisen tai lyhytkestoisen ja toisaalta toistaiseksi jatkuvan 

palvelun arvon määrittely voi tapahtua ja millaisia asioita niissä on huomioitava. 

Kertaluonteinen tai lyhytkestoinen palvelu 

Esimerkki kertaluonteisesta palvelusta on päiväkirurgisesti tehtävä leikkaus ja 
esimerkkinä lyhytkestoisesta palvelusta toimii sellainen ortopedinen leikkaus (esim. 
lonkkaleikkaus), johon liittyy esim. lyhyt kuntoutusosio.  

Asiakassetelin arvon määrityksen prosessi alkaa palvelun tuotteistamisesta, johon 

sisältyy palvelun sisällön määrittely ja korvausperusteiden valinta. Päiväkirurgisen 
leikkauksen tapauksessa, palvelun sisällön kuvaus koostuisi sekä lääketieteellisen 
sisällön määrittelystä että hoidon toteutuksessa vaadittavien laatukriteerien 

määrittelystä. Korvausperusteena tässä palvelussa voisi olla suorite. Toisaalta 
leikkauksen haasteellisuus saattaa olla tiedossa jo etukäteen, jolloin suoritekohtainen 
peruste voitaisiin edelleen jakaa vaativuusluokkiin. Leikkauksen kustannuksen 

määrittämiseksi voitaisiin hyödyntää esimerkiksi nykyisin käytössä olevia DRG-malleja. 
Markkinoiden kilpailutilannetta selvitettäessä kerättäisiin tietoa muiden kuin julkisten 
toimijoiden kustannuksista ja toimintaedellytyksistä tulevalla asiakassetelimarkkinalla.  
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Peruskorvauksen lisäksi tuottajalle olisi mahdollista maksaa myös olosuhdekorvauksia, 
mutta yksittäisen leikkauksen tapauksessa olosuhdekorvauksia relevantimpaa olisi 
keskittyä laatimaan toimiva kannustinpalkkiomalli. Olosuhdekorvauksilla korvataan 

tuottajalle ympäristön olosuhteista johtuvia lisäkustannuksia. Olosuhdekorvausten 
käyttäminen on tarkoituksenmukaisinta silloin, kun tuottajia halutaan kannustaa 
toimimaan sellaisilla sijainneilla, joilla ne eivät markkinoiden kilpailun seurauksena 

muutoin toimisi. Tiettyjen leikkausten tapauksessa voidaan ajatella, että palvelua ei 
tarvitsisi olla saatavilla kaikilla maakunnan alueilla, vaan ne ovat keskitettäviä palveluja. 
Tämä tukisi myös riittävää osaamisen keskittymistä. 

Peruskorvauksen ja mahdollisten olosuhdekorvausten lisäksi voidaan palvelulle 
määritellä kannustinperusteinen korvaus. Kannustinperusteisen korvauksen tulee 

rakentua toiminnan mittareille, jotka puolestaan perustuvat toiminnalle asetetuille 
tavoitteille. Ensin maakunnan on määriteltävä tavoitteensa tälle palvelulle. Kun 
asiakassetelimarkkinoillakin on hyvä pyrkiä lähelle tarjonnan ja kysynnän tasapainoa, on 

tavoitteena todennäköisesti lähinnä hankkia vähintään samanlainen suorite kuin mitä 
maakunnan liikelaitos tuottaisi. Näin ollen olennaisimpia tavoitteita lienevät 
laatutavoitteet, kuten virheettömyys. Kannustimia voi tällöin käyttää käänteisesti eli jos 

tuottaja ei pääse normaaliin laatuun, kannustinosuus jää saamatta.  

Toki toimenpiteelle voidaan asettaa myös vaikuttavuustavoitteita, liittyen esimerkiksi 
potilaan raportoimaan kipuun ja fyysiseen toimintakykyyn (esim. lonkkaleikkaus). Tällöin 

nämä on mitattava ennen toimenpidettä sekä sopivina ajankohtina toimenpiteen jälkeen. 
Mittausajankohtien määrittely on pitkälti alan erikoislääkärien tehtävä, sillä on 
toimenpidekohtaista, miten pian toimenpiteen jälkeen lopputulosta voidaan luotettavasti 

arvioida. Lisäksi on valittava mittarit, joilla oireita mitataan – tässä maakunnan on syytä 
tehdä linjaus, koska tyypillisesti jokaisella erikoisalalla on omat mittarinsa, joita on 
totuttu käyttämään, ja ilman maakunnan ohjausta päädytään helposti siihen, että 

jokaisessa toimenpiteessä käytetään eri mittaria. Esimerkiksi polvileikkauksissa voidaan 
käyttää Oxford Knee Scorea ja lonkkaleikkauksissa Oxford Hip Scorea, sen sijaan että 
kipua mitattaisiin kaikkien leikkauksien yhteydessä VAS-asteikolla ja toimintakykyä esim. 

PROMIS-mittarilla. Yhtenäisten mittarien käyttö parantaa eri toimenpiteiden keskinäistä 
vertailtavuutta. 

Tässä esimerkissä voitaisiin siis valita kipumittariksi VAS ja fyysisen toimintakyvyn 

mittariksi PROMIS Physical Functioning -kysely. Tavoitteeksi asetettaisiin esim. että 
toimenpiteen jälkeinen kipu on enintään 2 ja että Physical Functioning -mittarin arvo 
paranee vähintään 20 pistettä. Näihin tavoitteisiin sidottaisiin rahallinen kannustin, esim. 

enimmillään 10 % peruskorvauksesta. Kannustinkorvaus voi määräytyä portaittain, 
jolloin esim. 10 pisteen paranemisesta saa 5 % korvauksen ja 20 pisteen paranemisesta 
10 %. Vaihtoehtoisesti kannustinkorvaus voi skaalautua lineaarisesti nollan ja maksimin 

välillä. Kolmanneksi voidaan asettaa yksi tavoitetaso, johon pääsemisestä palkitaan, ja 
muunlaisista tuloksista ei palkita lainkaan. Viimemainittu on Maailmanpankin suosituksen 
mukainen: Maailmanpankki on suositellut Viron kontekstissa, että kannustinmallin tulisi 

pohjautua yhteen korkeaan tavoitetasoon porrastuksen sijaan (Maailmanpankki 2017). 
Maailmanpankki on samassa yhteydessä suositellut, että korvauksen tulisi olla riittävän 
suuri, jotta se vaikuttaa tuottajan toimintaan. Riittävän suuri korvaus löytynee 

vuoropuhelun ja kokeiluiden kautta. Lähtökohtaisesti rationaalinen taloudellinen toimija 
toki pyrkii saamaan kannustimen, jos se on suurempi kuin sen saamiseksi tehtävät 
panostukset. Yleisesti sote-palveluissa käytettyjen kannustinpalkkioiden osuus tuottajien 
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kokonaiskorvauksista on pienehkö. OECD-maissa se on vaihdellut tarkasteltavasta 
palvelusta riippuen välillä  0,5 % - 15 %.2   

Valitut mittarikyselyt teetettäisiin potilaalle toimenpidekohtaisen aikataulun mukaisesti 

ennen ja jälkeen toimenpiteen ja katsottaisiin, päästiinkö tavoitteisiin, ja tämän 
perusteella maksetaan mahdollinen kannustinpalkkio. 

                                            
2 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264258211-6-

en.pdf?expires=1537888885&id=id&accname=oid048242&checksum=1312BF70FD5ADB0E

63BDB16D5DE3FE26 
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Jatkuva palvelu 

Esimerkkinä asiakassetelillä rahoitettavasta jatkuvasta palvelusta kuvataan kotihoitoa. 

Jatkuva palvelu eroaa kertaluontoisesta tai lyhytkestoisesta lähinnä siten, että 
vaikuttavuuden mittaamisen on oltava siinä jatkuvaa, esim. puolivuosittaista tai 
vuosittaista. Muilta osin jatkuvan palvelun korvausmalliin pätee kaikki edellä sanottu. 

Esimerkki: Palvelun arvon määrittely ja jakaminen komponentteihin 

Oletetaan, että maakunta M on valmistelemassa asiakassetelin lanseerausta 

palveluun P. Maakunta M käy palveluntuottajien kanssa vuoropuhelua ja siltä pohjalta 
palvelu P tuotteistetaan selkeäksi ja yksiselitteiseksi palvelutuotteeksi. Maakunta M 
selvittää sitten oman tuotantonsa kustannuksen palvelun P osalta keskimäärin 110x. 

Maakunta voi päättää, että se pyrkii tasolle 105x, ja 5x on olosuhteista johtuvaa. 
Olosuhdekorvauksen tulee siis olla 5x tiettyjen olosuhteiden vallitessa ja 0x muutoin. 
Jos yksittäisen asiakkaan palvelun kannalta on välttämätöntä, asiakassetelin arvo 

voidaan myös asettaa korkeammaksi kuin maakunnan keskimääräinen taso. 

Sitten maakunta M analysoi sen hetkistä yksityisten tuottajien hintatasoa ko. 
palvelulle P ja käy vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa. Vuoropuhelun ja erilaisten 

kartoitusten perusteella maakunnan arvio asiakasetelin sopivasta arvosta vaihtelee 
välillä 95x…105x. 

Maakunta M arvioi nyt omien preferenssiensä pohjalta, kannattaako korvaus asettaa 
mahdollisimman alas (jolloin potentiaalinen kustannussäästö on suurin mutta 
tarjontaa ei välttämättä synny kovin paljoa, jolloin laatukilpailu jää vähäiseksi), vai 

mahdollisimman ylös (jolloin säästöjä tulee lähtökohtaisesti vähemmän mutta 
kilpailua syntyy todennäköisesti enemmän).  

Maakunta M valitsee keskitien. Niinpä asiakassetelin arvoksi asettuu 105x, josta 5x 

on olosuhdekorvausta ja 100x muodostaa korvauksen perusosan sekä kannustinosan. 
100x voidaan siis maakunnan niin halutessa vielä edelleen jakaa peruskorvaukseen ja 
kannustinkorvaukseen 

Maakunta M haluaa kannustaa tuottajia vaikuttavaan toimintaan. Niinpä se 
tavoitteidensa mukaisesti asettaa palvelulle P vaikuttavuusmittarin V ja sitoo siihen 
kannustinkorvauksen. Mittaus suoritetaan ennen ja jälkeen palvelunMaakunta M 

päättää, että palveluntuottaja saa kannustimen 100-prosenttisesti saavuttaessaan 
asetetun tavoitteen, muussa tapauksessa kannustinta ei makseta lainkaan.  

Maakunta M haluaa asettaa kannustinkorvauksen määrän esimerkiksi 5 %:iin 

peruskorvauksesta.  

Näin ollen peruskorvaus on 95x, kannustinkorvaus on 0 tai 5x ja olosuhdekorvaus 0 
tai 5x. Mikäli tuottajalle maksetaan peruskorvauksen lisäksi sekä olosuhdekorvaus 

että kannustinkorvaus, tuottajan korvaukseksi muodostuu edellä mainittu 105x. Jos 
tuottajalle maksetaan peruskorvaus ja olosuhdekorvaus, korvaukseksi muodostuu 
100x ja jos tuottajalle maksetaan peruskorvaus ja kannustinkorvaus, tuottajan 

korvaukseksi muodostuu 100x. 



41 
 

Kotihoidon tuotteistuksessa on useita vaihtoehtoja sekä palvelun sisällön määrittelyn että 
korvausperusteiden osalta. Nykyisellään kunnissa esiintyy huomattavaa vaihtelua 
palvelusetelillä hankittavan kotihoidon määrittelyssä. Esimerkiksi suuremmissa kunnissa 

kotihoito ja kotipalvelut hankitaan useimmiten erillisillä palveluseteleillä, kun puolestaan 
pienemmissä kunnissa kotihoito ja kotipalvelut on pitkien välimatkojen takia saatettu 
yhdistää samalle palvelusetelille siten, että yksi tuottaja voi hoitaa ne samalla käynnillä. 

Lisäksi kuntakohtaisia eroja on ollut siinä, määritetäänkö tilapäiselle ja säännölliselle 
kotihoidolle sekä yöhoidolle omat palvelusetelinsä vai toimiiko kotihoito yhtenä 
kokonaisuutena. Kuitenkin tällaisissa ratkaisuissa on otettava kotihoidon asiakkaan 

yksilöllinen tilanne. 

Vaihtelevien palvelumääritysten lisäksi kotihoidossa palveluseteleiden osalta on ollut 

haastavaa määritellä maksuperusteena toimivan palvelun sisältö. Palvelusetelillä 
kotihoidossa on tyypillisesti maksettu yksityiselle toimijalle tuotetuista välittömistä 
asiakastunneista, toisin sanoen asiakkaan luona tehdystä työstä. Ongelmaksi on 

muodostunut, että välittömän asiakkaan luona tehdyn työn sisältö on yksityisillä ja 
julkisilla toimijoilla ollut erilainen. Yksityiset toimijat ovat pyrkineet tekemään 
mahdollisimman paljon asiakkaaseen kohdistettavia toimenpiteitä asiakkaan luona, 

kuten esimerkiksi asiakkaan hoitoon liittyvän kirjaamistyön, joka julkisissa yksiköissä on 
usein hoidettu asiakkaan käynnin jälkeen toimistolla. Palveluiden sisällön ollessa erilainen 
on kustannusten vertailu ja siten palvelusetelin arvon määrittäminen ollut haastavaa. 

Palvelun sisällön riittävän tarkka ja yhdenmukainen määrittely onkin tärkeää paitsi 
asiakassetelin arvon määrittämisen kannalta myös siksi, että vältytään 
sopimusristiriidoilta. 

Yhdenmukaisen ja riittävän tarkan palvelumäärityksen lisäksi kotihoidossa (kuten 
kaikissa kotiin vietävissä palveluissa) olosuhdekorvaukset ovat erityisen tärkeässä 
roolissa. Syrjäseudulla kotihoidon tuotantokustannus voi pidempien matka-aikojen ja 

pienempien asiakasmäärien johdosta olla huomattavasti kaupunkialueita suurempi. Siten 
asiakkaan valinnanvapauden yhdenvertaisen toteutumisen kannalta olosuhdekorvaukset 
ovat kotihoidossa erityisen tärkeässä roolissa.  

Kannustinkorvausten perusteena taas voisivat olla muiden palveluiden käyttö, kuten 
päivystyskäyntien määrä tai vuodeosastohoitopäivien määrä, sekä asiakkaan 
raportoimat vaikutukset. Tällaisia vaikutuksia voivat olla muutokset esim. 

elämänlaadussa, sosiaalisessa hyvinvoinnissa tai fyysisessä toimintakyvyssä. Näihin on 
olemassa valmiita mittareita, kuten EQ5D ja PROMIS-mittarit, mm. PROMIS 10.  

Alla olevassa esimerkkilaatikossa kuvataan eroja kannustinkorvausten perusteena 

olevien tavoitteiden ja mittarien välillä. Olennaista on määrittää tarkasti, kuka tekee 
mittaukset, millä mittarilla ja millä aikataululla. Jatkuvassa palvelussa mittauksen on 
hyvä olla jatkuvaa.  

Myös tavoitteet asetetaan mittarikohtaisesti. Ikääntyminen on jo sinällään omiaan 
heikentämään ajan myötä monien toimintakykymittareiden tuloksia, joten myös 
toimintakyvyn säilyminen ennallaan voi olla hyvä tulos. 
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Tässä esimerkissä voitaisiin valita tavoitteeksi elämänlaadun paraneminen ja mittariksi 
PROMIS 10. Tavoitteeksi asetettaisiin, että PROMIS 10 -pisteet pysyvät vuosittaisessa 
mittauksessa ennallaan. Tähän tavoitteiseen sidottaisiin rahallinen kannustin. 

Kannustimen määrään ja eri tapoihin sitoa kannustinkorvaus mittareihin pätee kaikki 
edellä yksittäisen päättyvän palvelun yhteydessä sanottu.  

6.3 Lopuksi 

Yhteenveto asiakassetelin tuotteistuksen ja arvon määrittelyn prosessista. 

 

Palveluiden tuotteistaminen ja korvausten suunnittelu on yksi yhtenäinen prosessi. 

Maakunnan liikelaitoksen kustannukset ja mahdollisesti havainnoitavissa oleva 
markkinoiden hintataso asettavat raamit asiakassetelin arvolle. Asiakassetelin arvo on 
edelleen jaettavissa komponentteihin: peruskorvauksen ohella olosuhdekorvaukseen ja 

kannustinkorvaukseen. Vaikuttavuus voidaan kytkeä asiakasseteliin 
kannustinkorvauksen kautta.  

Esimerkki: toistaiseksi jatkuvan kotihoidon kannustinmalli 

Ensimmäiseksi maakunnan on määriteltävä tavoitteet jatkuvalle kotihoidolle. 

Tavoitteiden määrittelyn yksikkö on asiakasryhmä: tässä tapauksessa jatkuvan 
kotihoidon tarpeessa olevat ikäihmiset ja vammaiset.  Mikä on maakunnan tavoite 
tälle asiakasryhmälle? Mihin maakunnan näkökulmasta kotihoidon tuottamisella 

pyritään? Vastaus riippuu maakunnan arvostuksista ja prioriteeteista. Esimerkiksi 
tavoitteena voi olla asiakkaan sote-kokonaiskustannusten minimointi tai 
elämänlaadun paraneminen.  

Sote-kokonaiskustannusten laskeminen yksilötasolla on suhteellisen työlästä, joten 
kokonaistaloudellisuuden nimissä voi olla viisaampaa käyttää kustannuksia 
epäsuorasti kuvaavia indikaattoreita, eli mittareita, jotka todennäköisesti tai mieluiten 

todistetusti korreloivat kustannusten kanssa. Näitä ovat esimerkiksi päivystyskäyntien 
määrä ja erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä. Näin ollen voidaan päättää, että 

alkuvaiheessa kannustin sidotaan näihin kahteen mittariin. Kuitenkin on varottava 
sitä, etteivät mittarit ala ohjata väärään suuntaan eli alihoitoon. 

Toisaalta vaikuttavuustavoitteena voi olla myös asiakkaan parempi elämänlaatu ja 

toimintakyky. Tätä voidaan mitata suoraan jollakin terveyteen liittyvän elämänlaadun 
mittarilla, kuten PROMIS 10.  
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LIITE 2: Palveluseteleiden käyttö Suomessa 

Suomessa asiakkaiden valinnanvapautta edistettiin ensimmäisen kerran 1990-luvulla, 
kun vuoden 1993 valtionosuusuudistuksessa kunnat saivat lisää itsenäistä 
päätäntävaltaa palveluiden järjestämisessä. Valtio tuki palvelujen uudistumista 

mahdollistamalla kunnissa palvelusetelikokeiluja ja palvelujen toteuttamista 
ostopalveluna.  

Valtakunnallisesti palveluseteleitä on käytetty eniten sosiaali- kuin terveyspalveluissa ja 

jonkin verran lasten päivähoidossa. Vuonna 2015 palveluseteliä käytettiin 
sosiaalipalveluissa eniten kotipalvelussa, omaishoitajan vapaan aikaisissa palveluissa, 
kotipalveluiden tukipalveluissa sekä sosiaalihuoltolain mukaisessa tehostetussa 

palveluasumisessa. Terveydenhuollossa puolestaan käytetään palveluseteleitä eniten 
perusterveydenhuollossa esim. kotisairaanhoidossa, toiseksi eniten 
erikoissairaanhoidossa erikoislääkärin vastaanottotoimintaan ja kolmanneksi suun 

terveydenhuollon palveluissa esim. hammaslääkärin vastaanottotoiminnassa.  

 

Kuva 1: Palveluseteleiden käytön jakautuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä päivähoidossa vuonna 2015 
 

Kuntaliiton vuonna 2015 tekemän selvityksen mukaan 123 kunnalla tai yhteistoiminta-

alueella oli käytössä palveluseteli ja 72 organisaatiota suunnitteli palvelusetelin 
käyttöönottoa. Kyselyyn vastanneilla kunnilla ja yhteistoiminta-alueilla oli käytössä 
yhteensä 438 erilaista palveluseteliä. Tämä on keskimäärin 2–3 palvelusetelimuotoa 

kuntaa tai yhteistoiminta-aluetta kohti. Vastaukset kattoivat yhteensä 76 prosenttia 
Manner-Suomen kunnista ja 89 prosenttia väestöstä. Käytössä olevista palveluseteleistä 
69 prosenttia koski sosiaalipalveluja, 24 prosenttia terveyspalveluja ja 7 prosenttia lasten 

päivähoitoa. Palveluseteleiden käyttö on lisääntynyt tasaisesti sekä sosiaali- että 
terveydenhuollossa ja päivähoidossa vuoden 2012 vastaavaan kyselyyn verrattuna.  

Lähes kaikki kunnat ovat ottaneet palvelusetelin käyttöön jossain muodossa. Kuntien ja 

kuntayhtymien palveluseteliostot olivat vuonna 2008 yhteensä 16,2 miljoonaa euroa ja 
vuonna 2014 ennakkotiedon mukaan 148,6 miljoonaa euroa (Sosiaalialan Työnantajat ry 
2016), eli ostot ovat lisääntyneet kuudessa vuodessa noin yhdeksänkertaisiksi. 

Palvelusetelien käyttöä pidetään kuitenkin yleisesti sen antamiin mahdollisuuksiin 
verrattuna vähäisenä.  
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Tutkimusten mukaan palveluseteleitä pidetään pääasiassa myönteisenä asiana 
asiakkaiden näkökulmasta, mutta palveluseteliin liittyy myös huolenaiheita kuten 

maantieteellinen ja sosioekonominen epätasa-arvo. Tämä liittyy siihen, että nykyisin 
palvelusetelikäytännöt vaihtelevat kunnittain ja päätös setelin käyttöönotosta on 
kuntakohtainen poliittinen päätös. Palvelusetelin sisältö, käyttökohde, ehdot ja asiakkaan 

omavastuuosuudet voivat vaihdella suurestikin. Lakiehdotuksessa valinnanvapaudesta 
pyritään ratkaisemaan tätä ongelmaa, koska asiakassetelin käytöstä tehdään 
nykykäytäntöä velvoittavampi ja asiakasseteliä tulee tarjota laissa määritellyissä 

palveluissa. Asiakassetelin käyttöönotossa on tärkeää huomioida opit ja kokemukset 
nykyisten palveluseteleiden käytöstä. 

Nykymallin mukainen palvelusetelin arvon määrittely  

Nykymallissa kunnan on päätettävä palvelusetelin arvosta ja samalla otetta huomioon 
asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus, ellei palvelua ole säädetty 

asiakasmaksulaissa asiakkaalle maksuttomaksi. Kunta määrää palvelusetelin arvon, eli 
kunnan maksaman osuuden palvelun hinnasta. Palvelusetelin on oltava asiakkaan 
kannalta kuitenkin kohtuullinen. Setelin arvo voi olla joko tulosidonnainen tai 

tasasuuruinen. Tulosidonnainen palveluseteli tarkoittaa sitä, että asiakkaan tulot 
vaikuttavat palvelusetelin arvon suuruuteen. Tasasuuruinen palveluseteli on kaikille 
asiakkaille yhtä suuri asiakkaan tuloista riippumatta.  

Nykymallissa palvelusetelin myöntävä taho voi vaikuttaa paitsi palvelusetelin arvoon, 
myös palvelusetelillä tuotettavan palvelun kokonaishintaan. Palvelusetelillä 
rahoitettavalle palvelulle voidaan joko asettaa hintakatto tai sen hinnan voidaan antaa 

määräytyä vapaasti markkinoilla. Jos palvelusetelillä rahoitettavalle palvelulle asetetaan 
hintakatto, asettuu palvelun hinta markkinoilla palvelusetelin arvon ja hintakaton väliin 
ellei palvelusta maksattava hinta vastaa asetettua hintakattoa. Jälkimmäisessä 

tapauksessa palveluseteli on kiinteähintainen, palvelusta maksettava hinta on säännelty 
eikä asiakas maksa palvelusta omavastuuosuutta. Käytännössä kunta asettaa tällöin 
palvelusta maksettavan enimmäishinnan yhdeksi palveluntuottajien 

hyväksymiskriteeriksi. Palveluissa, joissa on hintakatto, voi tuottaja kuitenkin hinnoitella 
palvelun myös hintakattoa alemmaksi. Tällöin omavastuuosuudeksi jää palveluntuottajan 
asettaman hinnan ja palvelusetelin arvon erotus.  

Hintakaton asettamisen sijaan palvelusetelin myöntäjä voi antaa palveluntuottajan 
määrittää palvelun hinnan ja samalla asiakkaan omavastuun vapaasti. Tällöinkin kunta 
kuitenkin joutuu tarkkailemaan markkinahintaa, sillä jos omavastuu jää liian suureksi, 

asiakas voi kieltäytyä ottamasta palveluseteliä.  Markkinahinnoittelu on siis toimivaa 
silloin, kun markkinat ovat kilpailulliset ja asiakkaan omavastuuosuus jää kohtuulliseksi.  

Seuraavissa kuvissa esitetään palvelusetelillä rahoitettavan palvelun asiakkaan 

maksaman osuuden ja palveluntuottajan saaman korvauksen määräytyminen 
tilanteessa, jossa palvelulle on asetettu hintakatto (Kuva 2) ja asiakas maksaa palvelusta 
omavastuuosuuden ja tilanteessa, jossa palveluntuottaja asettaa hinnan vapaasti (Kuva 

3). 
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Kuva 2: Palvelusetelin arvon määrittäminen, kun palvelun hinnalle asetetaan hintakatto 

Hintakaton käyttäminen palveluseteleissä oli vielä vuonna 2015 harvinaista. Sitä 
käytettiin muun muassa vammaispalvelujen henkilökohtaisessa avussa, omaishoidon 
lakisääteisissä vapaapäivissä, erikoissairaanhoidossa, asumispalveluissa, suun 

terveydenhuollossa, lasten päivähoidossa sekä lapsiperheiden neuvonta- ja 
terapiapalveluissa. Tässä suhteessa siirtyminen palvelusetelistä asiakasseteliin aiheuttaa 
suuren muutoksen, sillä käytännössä asiakassetelissä on aina hintakatto. Hintakaton 

olemassaolo vaatii asiakassetelin myöntäjältä tarkkaa perehtymistä arvon määritykseen, 
sillä arvon ollessa liian matala markkinoille ei synny tarjontaa, ja 
valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan asiakassetelille voidaan määrittää mikä tahansa 

arvo, joka ei lähtökohtaisesti ylitä maakunnan liikelaitoksen omaa kustannusta.  

 
Kuva 3: Palvelusetelin arvon määrittely, kun palvelun hinta muodostuu vapaasti markkinoilla 

 
 
 

 

 


