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Kuntaohjelma

 VastauKsia Kansalaisten  
KysymyKsiin palVelusetelistä
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Mitä hyötyä 

palvelusetelistä on 

asiakkaalle?

Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palvelu-
seteliä järjestämissään sosiaali- ja terveys-
palveluissa, joiden tuottamisesta vastaavat 
kunnan hyväksymät yksityiset palvelun-
tuottajat. Palvelusetelijärjestelmässä kunta 
arvioi palveluntarpeen, myöntää palvelu-
setelin ja sitoutuu maksamaan asiakkaan 
hankkimat palvelut palvelusetelin arvoon 
asti. Palvelusetelin arvon päättää kunta.

Mikä on  
palveluseteli?

Kunta Päättää 
• palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta
• palvelusetelillä hankittavista palveluista tai  

palvelukokonaisuuksista 
• palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä
• palvelusetelin arvosta

palveluseteli konkreettisena maksuvälineenä ei tar-
koittaisi pelkästään painettua palveluseteliä, vaan 
palvelusetelinä voisi toimia myös esimerkiksi sähköi-
nen kortti tai viranomaispäätös. 

Palveluseteli antaa asiakkaalle valinnan mahdol-
lisuuden kunnan ja kuntayhtymän järjestämissä 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jos kunta on järjes-
tänyt palvelun itse tai hankkinut sen muulta ta-
holta, asiakkaan ei yleensä ole mahdollista valita 
palveluntuottajaa.

Millä perusteella 

palvelusetelin voi saada, 

mitä kaikkia palveluja 

palvelusetelillä voi kustantaa, 

kenelle palveluseteli on 

suunnattu ja miten sen saa?

Ensiksi asiakkaalla tai potilaalla on sosiaali- tai 
terveyspalveluihin liittyvä palvelutarve, johon hän 
hakee kunnalta apua. Jos kunta käyttää palvelusete-
liä ko. palvelun tuottamiseen, asiakas voi ilmoittaa 
haluavansa ko. palvelua varten palvelusetelin. aivan 
ehdotonta oikeutta palvelusetelillä tuotettuihin pal-
veluihin ei asiakkaalla ole, vaikka palveluseteli olisi-
kin kunnassa käytössä.

asiakkaan omavastuu 
= palvelun hinta − palvelusetelin arvo

Palvelun hinta  
= palveluntuottajalle palvelusta  
 maksettava hinta

Palvelusetelin arvo 
= kunnan maksama osuus palvelun hinnasta

asiakkaan omavastuu 
= asiakkaan maksama osuus palvelun hinnasta

Kannen kuva: G
orilla/pernille tofte

Kansalaiset ovat esittäneet palveluseteliä koskevia 
kysymyksiä palvelusetelin Facebook-sivulla. 
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Onko palvelusetelin käytöstä 

riippuvuuksien hoidossa olemassa 

suuntaviivoja, ideoita, rajauksia 

tms? Rajataanko jotkut sairaudet 

palvelusetelin ulkopuolelle?

Palveluseteli ei sovellu sellaisten sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämiseen, joissa asiakkaan ei 
ole mahdollista valita itse palvelua tai palveluntuot-
tajaa. tällaisia palveluita ovat esimerkiksi välittömän 
hoidon tarpeessa olevan potilaan kiireellinen hoito 
tai tahdosta riippumaton hoito. 

Kuka palvelusetelin 

myöntää, mitä sillä saa 

ja mihin se käy?

Kunta (tai kuntayhtymä) myöntää palvelusetelin 
ja päättää sen käyttökohteista ja palvelusetelin so-
pivuudesta asiakkaille, joilla on todettu palvelutar-
ve. Kunta voi käyttää palveluseteliä järjestämissään 
sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden tuottamisesta 
vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palvelun-
tuottajat. 

Kunnan käyttäessä palveluseteliä, sillä on velvolli-
suus ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon  
asiakkaan mielipide tehdessään päätöstä palvelu- 
setelin myöntämisestä. 

asiakkaalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia 
palveluseteliä, vaan asiakkaan oikeus palvelusete-
lin saamiseen on sidottu kunnan valintaan käyttää 

palveluseteliä asiakkaan tarvitsemien palvelujen 
järjestämiseen, kunnan palvelusetelitoimintaan va-
raamiin määrärahoihin ja niiden riittävyyteen sekä 
sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön suo-
rittamaan arviointiin asiakkaalle soveltuvasta pal-
velusta. esimerkiksi sairauden asianmukaiseen hoi-
toon voi liittyä seikkoja, jotka estävät palvelusetelin 
käytön, vaikka asiakas sitä haluaisi.

asiakkaan palvelun tai hoidon tarve on arvioita-
va ennen palvelusetelin myöntämistä. tarpeen ar-
viointi voidaan tehdä monilla eritavoin, esimerkiksi 
arvioimalla tarve potilaan tai asiakkaan kertomien 
esitietojen ja hänestä tehtyjen selvitysten ja tutki-
musten perusteella. 
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Miten palvelusetelin käyttö on suunniteltu 

niille, joilla on edunvalvoja,  

kuten esimerkiksi kehitysvammaisille?  

Onko palvelusetelin käyttäjällä ikärajaa? 

Voivatko alaikäiset käyttää palveluseteliä?

Kunnalla on velvollisuus varmistaa, että palvelu-
seteli on asiakkaan kohdalla toimiva ja asiakkaan 
kykyjä vastaava vaihtoehto. toisaalta kunnan tulisi 
varmistaa palvelusetelillä palveluja tuottaessaan asi-
akkaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet valita pal-
veluseteli palvelun järjestämismuodoksi. Heikoimmat 
asiakasryhmät, kuten iäkkäät, huonokuntoiset tai 
dementoituneet vanhukset, eivät välttämättä pysty 
toteuttamaan valintaoikeuksiaan. myös itsenäiseen 
toimintaan ja päätöksentekoon rajallisesti kyvykkääl-
lä asiakkaalla tulisi halutessaan olla mahdollisuus 
muiden vaihtoehtojen vertailuun ja palvelusetelien 
käyttöön kyvykkäiden henkilöiden tavoin. tällaisissa 
tilanteissa asiakkaan omaiset voisivat sosiaalihuollon 
asiakaslain 9 §:n 1 momentissa ja potilaslain 6 §:n 2 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa avustaa asia-
kasta palvelusetelin valinnassa ja käytössä. asiak-
kaan omaiset tai läheiset eivät kuitenkaan voi tehdä 
sopimuksia asiakkaan nimissä. sopimuksia asiakkaan 
nimissä voivat tehdä lasten osalta huoltajat ja täysi-
ikäisten osalta edunvalvoja. lisäksi asiakkaalla tulisi 

olla mahdollisuus saada apua ja neuvontaa kunnan 
viranomaisilta palvelusetelin käyttämisessä.

palveluseteli mahdollistaa pienten lasten päivä-
hoitopalvelujen ostamisen yksityisiltä palvelujen 
tuottajilta yhtenä kunnallisten palveluiden järjes-
tämistapana. lasten päivähoidosta annetun lain 
(36/1973) 11 a §:n 1 momentin mukaan lasten päi-
vähoitoa on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä 
lapsen vanhempien tai muiden huoltajien toivomas-
sa muodossa. myös tämä tulisi huomioida palvelu-
setelillä palveluita järjestettäessä.

asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelu- 
setelistä.

asiakkaan mielipide palvelusetelin saamisesta 
tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon 
silloin, kun kunnassa käytetään palveluseteliä asiak-
kaan tarvitseman palvelun järjestämiseen. 

asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotus-
ta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet 
kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.

asiakkaalla on aina mahdollisuus kieltäytyä pal-
velusetelin vastaanottamisesta. Viranomaisen tulisi 
aina kertoa asiakkaalle kyseisestä vaihtoehdosta. 
asiakkaan kieltäytymisoikeuden vuoksi kunnalla ei 
olisi mahdollisuutta järjestää mitään sen järjestämis-

velvollisuuden piiriin kuuluvaa palvelua pelkästään 
palvelusetelillä, sillä kunnalla tulisi olla tarjota asiak-
kaalle vaihtoehtona myös toisella tapaa järjestetty 
palvelu. asiakkaan kieltäytyminen palvelusetelistä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asiakkaalle syntyi-
si vahvempi oikeus saada kunnan itse tuottamia tai 
ostopalveluna hankkimia palveluja kuin hänellä lain 
nojalla muutoin olisi. asiakas voisi vaatia palvelun 
järjestämistä muulla tavalla ja asiakasmaksulain mu-
kaisesti hinnoiteltuna esimerkiksi tilanteessa, jos-
sa hän kokisi palvelusetelillä tuotettavan palvelun 
omavastuuosuuden jäävän liian korkeaksi tai olisi 
muutoin haluton toimimaan kuluttajan tavoin pal-
veluja valitessaan.

Jos ei halua palveluseteliä,  

vaan perinteistä ilmaista kunnan tai 

valtion palvelua,  

voiko palvelusetelistä kieltäytyä? 
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Kuinka palveluseteli  
huomioidaan 

verotuksessa?

Palvelusetelin arvo, asiakkaan  
omavastuu ja verotus

asiakkaan omavastuu 
= palvelun hinta − palvelusetelin arvo

Palvelun hinta  
= palveluntuottajalle palvelusta  
 maksettava hinta

Palvelusetelin arvo 
= kunnan maksama osuus palvelun hinnasta

asiakkaan omavastuu 
= asiakkaan maksama osuus palvelun hinnasta

Onko palveluseteli maksullinen?  

Jos on, mitä se maksaa?  

Onko olemassa eriarvoisia palveluseteleitä?  

Maksaako käyttäjä palvelusetelistä 

omavastuuosuuden?

Palveluseteliä voidaan käyttää palveluissa, jotka 
voidaan tuotteistaa ja joissa asiakas voi toimia ku-
luttajan tavoin. sitran palvelusetelihankkeessa näitä 
käyttökohteita pyritään selvittämään yhdessä kun-
tien kanssa. tällä hetkellä kokeilut ovat toiminnas-
sa tai valmisteilla silmätaudeissa, hammashoidossa, 
vanhuspalveluissa ja vammaispalveluissa. 

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan asiak-
kaalle kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelun-
tuottajalta hankkimat palvelut kunnan määräämään 
setelin arvoon asti. 

palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai tulosi-
donnainen.

• tulosidonnainen palveluseteli tarkoittaa sitä, että 
asiakkaan tulot vaikuttavat palvelusetelin suu-
ruuteen. palvelusetelin arvon suuruudelle mää-
ritellään vähimmäis- ja enimmäisarvo kunnan 
määrittämien perusteiden mukaisesti.

Esimerkiksi kunta päättää, että palvelusetelin arvo 
on vähiten ansaitsevilla, pienituloisilla asiakkailla 
300 euroa ja suurituloisilla asiakkailla 100 euroa. 
Mitä suuremmat ovat tulot, sitä suurempi on myös 
asiakkaan omavastuu.

• tasasuuruinen palveluseteli on kaikille asiakkaille 
yhtä suuri asiakkaan tuloista riippumatta.

Esimerkiksi kunta päättää, että palvelusetelin arvo 
on kaikille asiakkaille sama 200 euroa, asiakkaan 
tuloista riippumatta.

Millaisten palvelujen 

järjestämiseen palveluseteli 

sopii parhaiten, mihin 

huonointen ja miksi?  

Onko tästä tietoa?

Palveluseteli ei ole verotettavaa tuloa edunsaajalle.

Onko tulorajoja 

palvelusetelin 

saamiseen?

Palvelusetelin arvo voidaan 
hinnoitella useilla eritavoilla. 
yhtenä mahdollisuutena on 
käyttää tulosidonnaista pal-
veluseteliä, jos palvelusete-
lin arvo määritellään tulojen 
mukaan.

lisäksi asiakasmaksulailla maksuttomiksi sää-
dettyjen palvelujen kohdalla palvelusetelin arvo 
tulee määrätä sellaiseksi, ettei asiakas joutuisi 
maksamaan palvelusta. poikkeuksena olisivat kui-
tenkin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet, 
joiden kohdalla palvelusetelin arvon tulisi vasta-
ta yksilöllistä tarvetta vastaavan tavanomaisen 
apuvälineen arvoa. asiakkaalla olisi mahdollisuus 
hankkia yksilöllistä tarvetta vastaavaa tavanomais-
ta apuvälinettä kalliimpikin apuväline, jolloin hä-
nen tulisi itse maksaa apuvälineen hinnan ja pal-
velusetelin arvon välinen hinnanero. 

lisäksi kunnalla on velvollisuus yksittäistapauk-
sissa määritellä palvelusetelin arvo korkeammaksi, 
mikäli asiakkaan tai hänen perheensä toimeentu-
lon edellytykset tai lakisääteinen elatusvelvolli-
suus vaarantuisivat asiakkaan maksettavaksi jää-
vän omavastuuosuuden vuoksi. 
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Lähtökohtana on, että kunta voi periä sosiaali- ja 
terveyspalvelusta palvelun käyttäjältä maksun, jollei 
lailla toisin säädetä. maksu voi määräytyä henkilön 
maksukyvyn mukaan ja se voi olla enintään palvelu-
jen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suurui-
nen. asiakasmaksulainsäädännön yhtenä tehtävänä 
on varmistaa se, että maksujen suuruus ei ole estee-
nä kunnallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeu-
tumiselle. palveluseteliä käytettäessä asiakkaalta ei 
saa periä asiakasmaksua, vaan asiakkaan maksetta-
vaksi jää omavastuuosuus, joka määräytyy palvelun 
hinnan ja palvelusetelin arvon välisenä erotuksena.

Kunnalla olisi mahdollisuus yksittäistapauksissa 
määritellä palvelusetelin arvo korkeammaksi, mikäli 
asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon edel-
lytykset tai lakisääteinen elatusvelvollisuus vaaran-
tuisivat asiakkaan maksettavaksi jäävän omavastuu-
osuuden vuoksi. tällä pyrittäisiin mahdollistamaan 
asiakkaiden palvelusetelin käyttö heidän maksuky-
vystään huolimatta.

palveluseteli ei heikennä pienituloisen elämää. 
lain mukaan asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palve-
lusetelistä ja saada kunnan järjestämisvelvollisuu-
den mukaiset palvelut muulla tavoin tuotettuna tai 
hankittuna. palveluseteli tuo myös pienituloisille 
mahdollisuuden valita mieleinen palveluntuottaja.

takaako palveluseteli ilmaiset palvelut 

vanhuksille, joilla on vain kansaneläke ja 

heikentääkö palveluseteli pienituloisen 

ongelmaisen elämää?

asiakkaan saatavilla tulisi olla myös tietoa palve-
luntuottajien tuottamista palveluista sekä niiden 
hinnoista. ajantasaisten palvelu-, hinta- ja yhteys-
tietojen ylläpitovastuu kuuluu kuluttajansuojasään-
nösten perusteella elinkeinotoimintaa harjoittavalle 
palveluntuottajalle. Koska palvelusetelillä tuotet-
tujen palvelujen hinnat saattavat erota palvelun-
tuottajien yksityisinä elinkeinotoimijoina perimistä 

Osaako asiakas valita oikein kaikista palvelujen tarjoajien kirjosta?

Kuinka 

palveluntuottajia voi 

itse kilpailuttaa?

asiakas voi kilpailuttaa palveluntuottajia palvelun 
hinnalla ja laadulla. esimerkiksi kunta on asettanut 
palvelutuottajan hyväksymiskriteereissä palvelun 
hinnaksi 200 euroa, joka on palveluntuottajalle mak-
settava enimmäishinta palvelusta. palvelusetelin ar-
voksi kunta on hyväksynyt 100 euroa. palveluntuot-

hinnoista, kunnan tulisi varmistaa palveluntuottajia 
hyväksyessään, että palveluntuottajat todellisuudes-
sa ylläpitävät ajantasaisia tietoja myös kunnan jär-
jestämisvastuulla tuotetuista palveluista. tiedot pal-
veluntuottajista ja palveluista tulisi olla asiakkaiden 
saatavilla niin sähköisesti kuin muullakin soveltu-
valla tavalla, esimerkiksi kunnanvirastolta saatavissa 
olevana. Käytännössä kuntien palveluntuottajalistat 
voisivat sisältää esimerkiksi linkit palveluntuottajien 
sivuille, joissa hinnat olisivat kuntalaisten saatavilla.

taja voi hinnoitella palvelunsa 150 euroksi, jolloin 
asiakkaan omavastuuksi tulee 50 euroa. asiakas voi 
kuitenkin valita toisen palveluntuottajan, jonka hin-
ta palvelusta on 200 euroa, koska asiakas kokee pal-
velun laadun olevan parempaa.
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Kuka maksaa 

työntekijälle palkan?

Lähtökohtaisesti palvelusetelillä tuotetulta pal-
velulta edellytetään vastaavaa laatua kuin kunnan 
tuottamilta palveluilta.

Kunnan on huolehdittava sosiaali- ja terveyspal-
veluiden riittävästi laadusta huolimatta siitä, järjes-
tääkö se palvelut itse, ostaako se palvelut muul-
ta palveluntuottajalta tai antaako se palvelusetelin 
kuntalaisen käyttöön. 

Kunnan tulee valtionosuuslain 4 §:n 3 momen-
tin mukaan varmistua siitä, että sen ostopalvelu-
na tai palvelusetelillä järjestämät palvelut vastaavat 
laadultaan sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta 
kunnalliselta toiminnalta. yksityisten sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen valvonnasta säädetään lisäksi erik-
seen laeissa yksityisten sosiaalipalvelujen valvon-
nasta (603/1996) ja yksityisestä terveydenhuollosta 

Palvelusetelillä ei voi itse palkata työntekijää. 
palvelun tuottajan on kuuluttava ennakonpe-
rintärekisteriin.

(152/1990). yksityisten sosiaalipalvelujen valvon-
nasta annetun lain 8 §:n 2 momentin mukaan laissa 
tarkoitettujen palvelujen ohjaus ja valvonta kuuluu 
lääninhallitukselle sekä kunnan sosiaalihuollosta 
vastaavalle toimielimelle. yksityisestä terveyden-
huollosta annetun lain 13 §:n 2 momentin mukaan 
laissa tarkoitettujen palvelujen ohjaus ja valvonta 
kuuluu lääninhallitukselle sekä 13 §:n 3 momentin 
mukaan tietyissä tapauksissa sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirastolle. Kunnassa valvontaviran-
omaisena toimii kansanterveyslain 6 §:ssä tarkoitet-
tu monijäseninen toimielin.

Miten kunnat seuraavat 

palvelun laatua? takaako 

palveluseteli esimerkiksi 

vanhukselle palvelun 

hyvän laadun?

Miten kunta valitsee 

palveluntuottajat ja  

voiko saamansa 

palvelusetelin käyttää 

muualla kuin omassa  

asuinkunnassaan? 

Kunta valitsee hyväksymiskriteerit täyttävät palve-
luntuottajat. palveluntuottaja on hyväksyttävä palve-
lusetelituottajaksi, kun se täyttää kunnan asettamat 
hyväksymiskriteerit. Hyväksytty palveluntuottaja voi 
sijaita myös naapurikunnassa. esimerkiksi palvelu-
asumisen osalta on hyväksymiskriteerejä laadittaessa 
pohdittava, miten esimerkiksi perusterveydenhuol-
lon palvelut järjestetään.
Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään pal-
velujen tuottajista. tiedot palveluntuottajista, näiden 
tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla 

Eli uhkaavatko monikansalliset yritykset hänen 
mahdollisuuttaan jatkaa palveluntarjoajana, 
kun syntyy kiivasta laatukilpailua, jossa nämä 
suuryritykset ovat vahvempia?

sitran palvelusetelihankkeessa tehtyjen alustavi-
en arvioiden mukaan palveluseteli tuo merkittäviä 
etuja pienille palveluntuottajille, koska asiakas te-
kee valinnan palveluntuottajasta. paikallisilla palve-
luntuottajilla on yleensä parempi asiakastuntemus, 
mistä syystä hän usein pystyy tarjoamaan juuri sel-
laista palvelua mitä asiakkaat haluavat. lisäksi julki-
nen hankintamenettely on erityisen raskas pienelle 
palveluntuottajalle.

tarvitseeko 
palveluseteliyrittäjän 

pelätä tulevaisuutensa 
puolesta? 

Palveluntuottajien hyväksymiskriteerit
julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuval-
la tavalla. 

Kunnan tulee peruuttaa palveluntuottajan hy-
väksyminen ja poistaa palveluntuottaja luettelosta, 
jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää 
täyty tai palveluntuottaja pyytää hyväksymisen pe-
ruuttamista.

Kunnan asettamien vaatimusten on oltava syrji-
mättömiä ja perustuttava puolueettomasti arvioita-
viin seikkoihin.



14 15

Onko palveluseteli henkilökohtainen vai voiko 
samassa taloudessa asuva käyttää sitä myös?
palveluseteli on henkilökohtainen. palveluseteli on 
tarkoitettu ainoastaan palvelua tarvitsevalle henki-
lölle.

Kuinka kauan palveluseteli on voimassa?
tästä asiasta päättää kunta. Jos palvelutarve on jat-
kuvaa, niin voisi olettaa palvelusetelin olevan tois-
taiseksi voimassa kuitenkin niin että käyttökerrat ja 
hoidon sisältö on määritelty.

Onko palveluseteliä käytetty väärin?  
Jos, miten ja missä?
Väärinkäytöksiä ilmenee aina. sähköisen palveluse-
telin kehittelyssä väärinkäytöksien estämiseen on 
kiinnitetty erityistä huomiota.

Voisiko palvelusetelillä maksaa esim.  
ennaltaehkäisevää fysioterapiaa?
Kyllä voi, jos se kuuluu kunnan hyväksymiin palvelu-
setelillä hankittaviin palveluihin.

Voiko palvelusetelillä hankkia kuntoutus- 
palveluja monipuolisesti?
Kyllä voi, jos se kuuluu kunnan hyväksymiin palvelu-
setelillä hankittaviin palveluihin.

Voiko palvelusetelillä hankkia kuntoutusta 
sairauspalvelulain tai työterveyshuoltolain 
korvausten ulkopuolelta esim. toimintaterapia?
palveluseteliä on mahdollisuus käyttää kuntien jär-
jestettävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa 
kunta hyväksynyt on palvelusetelin toteuttamista-
vaksi. 

Joutuvatko kunnat palvelusetelissä  
eriarvoiseen asemaan?
Kunnat tekevät palvelusetelin käyttöönotosta itse-
näisesti päätöksen. Kunnat myös rahoittavat ja mää-
rittävät palvelusetelin arvon itse. palveluntuottajien 
määrät voivat vaihdella alueellisesti, mutta laki mah-
dollistaa myös kunnan ja seutukunnan ulkopuolis-
ten palvelutuottajien hyväksymisen palveluntuot-
tajiksi.

Käykö palveluseteli kauppaan? Saako sillä ostaa 
palveluita ravintolassa? Voiko sillä palkata 
siivoojan? Pääseekö sillä matkalle? Saako sillä 
hankkia matkaoppaan? 
palveluseteliä on mahdollisuus käyttää kuntien jär-
jestettävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa 
kunta on hyväksynyt palvelusetelin toteuttamista-
vaksi.

Jos palveluseteli on kohta rikkomassa kunta- 
rajat, niin koska se rikkoo maarajat?
tällä hetkellä palvelusetelillä ei voi hankkia palvelui-
ta ulkomailta.

Voiko palveluseteliä hyödyntää tavallisissa  
apteekkiostoksissa?
tällä hetkellä lääkärin määräämistä lääkkeistä saa 
Kansaneläkelaitokselta korvauksen. tätä järjestel-
mää voidaan pitää palvelusetelijärjestelmään verrat-
tavana, mutta apteekkiostokset eivät kuulu kunnan 
sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Muita

kysymyksiä

Onko palveluseteli työnantajan käsissä vai onko 
se työntekijöiden omavalintainen vaihtoehto?
palveluseteli on tarkoitettu kuntien järjestämiin sosi-
aali- ja terveyspalveluihin.

Suunnitellaanko palveluseteliä kaikkien kuntien 
sosiaali- ja terveyspalvelujen osaksi vai jääkö se 
kuntien harkittavaksi?
Kunnat päättävät itsenäisesti palvelusetelin käyt-
töönottamisesta ja palveluista, joissa sitä käytetään.

Miten Sitra parantaa julkisen puolen palvelu- 
tarjonnan mahdollisuuksia muuten kuin supista-
malla sen toimintoja ja muuta kykyä toimia?
suomen eduskunnan hyväksymässä palveluseteli-
lain 1. pykälässä sanotaan: “tämän lain tarkoitukse-
na on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin 
avulla lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdol-
lisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää 
kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoi-
men ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä.”

sitran Kuntaohjelman palvelusetelihankkeessa 
pyritään tukemaan näitä tavoitteita. Kehittämällä ja 
edistämällä palvelusetelin käyttöönotto- ja toimin-
tamalleja parannetaan kaikkien kuntien järjestä-
misvastuulla olevia palveluita vastaamaan entistä 
paremmin kansalaisten tarpeisiin riippumatta siitä, 
kuka palvelut tuottaa.

Onko palvelusetelin sähköistä käyttöä mietitty 
eli onko siitä sähköisiä sovelluksia?
palvelusetelin sähköisiä sovellutuksia kehitetään 
parhaillaan useisiin kohteisiin ja useilla tekniikoilla ja 
teknologioilla. 
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itämerentori 2, pl 160, 00181 Helsinki 
puh. (09) 618 991
 
sitra.fi/energia
sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@sitra.fi

Jukka noponen 
Johtaja 
puh. 040 587 4323

Risto Kalske  
Johtava asiantuntija, yritysrahoitus ja 
teknologian kaupallistaminen 
puh. 050 368 4054

Johanna Kirkinen 
asiantuntija, energia ja 
ilmastonmuutos 
puh. 040 186 7107

maiju Korkala  
assistentti  
puh. 040 737 1272

Jarek Kurnitski  
Johtava asiantuntija,  
rakennettu ympäristö  
puh. 040 574 1870

Vesa-matti lahti  
Johtava asiantuntija, kansalaiset  
puh. 050 387 3188

tuula laitinen 
asiantuntija, viestintä ja verkostot
puh. 050 373 8601 

annemaria Ojanperä
asiantuntija, low2no-viestintä
puh. 040 182 5356

sami tuhkanen 
Johtava asiantuntija, yritysrahoitus 
puh. 040 548 3482

Janika skaffari  
assistentti  
puh. 040 183 4163

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Hyvä elämä tehdään yhdessä. sitra on julkisoikeudellinen rahasto, 
joka rakentaa huomisen menestyvää suomea. ennakoimme  
yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin.  
etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja  
vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

sitra.fi
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itämerentori 2, pl 160, 00181 Helsinki 

puhelin (09) 618 991
 
sitra.fi/kunta

sähköpostiosoitteemme ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@sitra.fi

antti Kivelä, johtaja  
puhelin 040 482 7435

tuomo melin, johtava asiantuntija  
palvelusetelihanke 
puhelin 040 183 4158


