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Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät

Järjestäminen

Tuottaminen

• Tarpeiden selvittäminen

• Tavoitteiden asettaminen

• Rahojen kohdentaminen

• Palveluiden, etuisuuksien ja 
viranomaistehtävien määrittely

• Myöntämiskriteereiden määrittely

• Asiakasmaksujen määrittely

• Asiakas- ja palveluohjauksesta sekä 
integroinnista huolehtiminen

• Tuotannon linjauksista päättäminen

• Tuottajien kriteereistä päättäminen 

• Valvontasuunnitelman vahvistaminen

Suoran valinnan palvelut
• Yksityiset tuottajat
• Julkiset tuottajat

Asiakassetelipalvelut
• Yksityiset tuottajat
• Julkiset tuottajat

Ei-valinnan vapauden piirissä olevat palvelut
• Julkiset tuottajat
• Yksityiset tuottajat julkisen tuottajan alihankkijana

HUOM! 
Esimerkkejä tehtävistä ja palveluista, ei kattava listaus

• Palveluiden tuottaminen järjestäjän 
määrittelemien sisältöjen, vaikutus-
ja laatuvaatimusten mukaisesti 

• Omista toimitiloistaan, henkilöstöstään, 
tukipalveluistaan yms. huolehtiminen
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Asiakkuuksien hallita Tuottajien ohjaus ja valvontaPalveluohjaus



Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät

Järjestäjä

Mikael Palola

MAAKUNNAN 
LIIKELAITOS (KSET)

Huom. satunnaisesti valittuja esimerkkejä

MAAKUNNAN 
YHTIÖ(T)

Tuottajat

http://www.esperi.fi/index.html
http://home.coronaria.fi/
https://www.mehilainen.fi/
https://www.destia.fi/


Palveluiden järjestäminen 
Järjestäjä asettaa tavoitteet, kohdentaa rahat, määrittelee palvelut ja tuotannon linjaukset  
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Maakunnan tapa  (järjestäjä määrittelee)
- Toimeenpanna lainsäädäntöä ja huolehtia 

viranomaistehtävistä
- Vastata asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin ja ratkaista 

asukkaiden ja asiakkaiden ongelmia
- Huolehtia palvelu- ja hoitoketjuista
- Ohjata palveluntuottajia Si
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Sote-keskus

Terveysneuvonta ja tarkastukset

Hoidon– ja palvelutarpeen arviointi

Oireiden, toimintakyvyn ja sairauksien tutkimus, 
toteaminen ja hoito

Sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus

Erikoissairaanhoito

Kotihoito

Perushoiva- ja hoito

Sairauksien hoito ja huolenpito

Tukipalvelut

Aikuissosiaalityö

Vastaanotto 

Sosiaalinen kuntoutus

Asumispalvelut

Tehostettu asumispalveluMikael Palola

Palveluiden järjestäminen 
Järjestäjä asettaa tavoitteet, kohdentaa rahat, määrittelee palvelut ja tuotannon linjaukset  
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Palveluohjaus (palvelutarpeen arviointi, palvelun myöntäminen)

Kotihoidon palvelun käynnistyminen

Kotihoidon palvelun toteuttaminen

Asiakas tarvitsee ketjun eri vaiheissa kotihoidon lisäksi muuta palvelua, vaihtaa 
palveluntuottajaa tai siirtyy pois kotihoidon palveluista 

Sote-keskus
Suunhoidon 

yksikkö
Vuodeosasto

Mielenterveys-
palvelut

Sosiaalityön 
palvelut

Palvelutuottajan 
vaihto

Palvelun 
päättäminen

yms.

Hoito- ja palveluketjujen määrittelytapa 
Esim. kotihoidon asiakkaan palveluketju:

Yleinen neuvonta

Kotihoidon palveluntuottajan valitseminen

Kuntouttava arviointijakso

Mitä asioita kuhunkin 

kokonaisuuteen kuuluu 
(palvelukuvaukset)

Mitä luovuttavassa 

kokonaisuudessa on tehtävä, 
ennen kuin asiakas voi siirtyä  
eteenpäin seuraavaan osioon

Mitä vastaanottavassa 

kokonaisuudessa on tehtävä 

Toimijoiden  (asiakas, 

palveluohjaaja, tuottaja  jne.) 
roolit  eri vaiheissa (mitä, 
milloin,  missä, miten kukin 
tekee)

Asiakassuunnitelma

- mitä tietoja kirjataan

Asumispalvelu



Palveluiden järjestäminen
Järjestäjä määrittelee asiakasohjaukseen ja asiakassuunnitelmaan liittyvät käytännöt

PALVELUIDEN MÄÄRITTELY

RESURSSIEN KOHDENTAMINEN
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Suoran valinnan palvelut

Asiakassetelipalvelut

Liikelaitoksen palvelut

TUOTANTONNON LINJAUKSET

TUOTTAJIEN KRITEERIT,
KORVAUKSET JA VALVONTA 

Asiakkuuksien hallinta

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlrd6FhMbWAhUpOJoKHTN4CKUQjRwIBw&url=https://blogi.nordnet.fi/nama-kaksi-yhtiota-ovat-omxhn-todennakoisimmat-lisaosingon-maksajat-vuonna-2013/22/03/2013/&psig=AFQjCNFC65iWmiOFiHhax24CuxZbAXOBhA&ust=1506624565850396
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Järjestäjän rooli valinnanvapausmallissa



Mikael Palola

Järjestäjän lennonjohtotorni

• Perustiedot
• Hyvinvointi- ja terveystilanne, 

vajeet/henkilökohtainen riskiarvio
• Sosioekonominen asema

• Asiakkuudet/Palveluiden käyttö 
tuottajittain, asiakaskokemus, palaute 
Kustannukset, Asiakasmaksut

• Ennakointi

Asiakkuuksien hallinta
• Tuottajaksi hyväksyminen
• Tuottajien raportointi
• Tuottajien ohjaus, seuranta, valvonta
• Tuottajille maksettavat korvaukset
• Markkinoiden ohjaus ja hallinta
• Asiakkaiden valinnan tukeminen, 

valinnan hallinnointi

Tuottajien hallinta

• Yritykset / toimijat
• Väestö
• Infra
• Talous
• Palvelumarkkinat
• Ennakointi

Tilannekuva
• Osallistaminen, viestintä
• Palvelukokonaisuudet ja palvelut
• Rahojen kohdentaminen
• Palvelu- ja hoitoketjut
• Palveluiden myöntämiskriteerit
• Asiakasmaksut
• Tuotannon linjaukset

Suunnittelu
• Perustiedot
• Asiakkuudet

• Palveluiden käyttö tuottajittain, 
asiakaskokemus, kustannukset, palaute

• Ennakointi
• Työvoiman tarve, koulutustarve
• Investointitarpeet

Asiakkuuksien hallinta
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Järjestäjän lennonjohtotorni
Asiakkuuksien hallinta esim. kotihoito

• Asiakkaan hyvinvointia, toimintakykyä ja 
terveyttä seurataan reaaliaikaisesti 
etämonitoroinnin avulla

• Koneäly oppii asiakkaan arkirytmin yms. 
seuraa ja hälyttää muutoksista

• Järjestäjän valtuuttama case manager seuraa 
asiakassuunnitelman, hoitoketjujen ja niihin 
liittyvien roolitusten toteutumista ja 
varmistaa, että asiakassuunnitelma 
muovaantuu reaaliaikaisesti asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti

• Järjestäjä seuraa reaaliaikaisesti asiakkuuksia 
ja asiakkaan palveluiden toteutumista, 
kustannuksia ja tuottajien suoriutumista

• Palveluntuottajat saavat reaaliaikaisesti 
tiedon asiakassuunnitelman muutoksista

Hahmotelmaa Saarikan pilotin pohjalta


