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Omaehtoiset tai -
kustanteiset 

palvelut

Kaupungin 
järjestämisvastuulla 

kuuluvat palvelut

Hanna Jokinen 12.11.2019

Kun asiakas täyttää 
myöntämisperusteen 
kaupungin 
järjestämisvastuulla 
kuuluviin palveluihin 
palveluohjaus ohjaa, 
neuvoo ja selvittää 
kustannusvaikusta 
suhteessa kaupungin 
asiakasmaksuihin:
- Voiko palvelun järjestää 

palvelusetelinä ja 
mahdollistaako 
asiakkaan tulot ja 
varallisuus 
palvelusetelin käytön?

- Mitä maksaa palvelu 
itsemaksavana kun 
asiakas saa 
kotitalousvähennyksen?



Kotona asumista ja arkea turvaavat erilaiset palvelut 

Asiakkaan palvelukokonaisuuden muodostuminen

Julkis-
rahoitteiset

palvelut
(kunnan tai 

valtion)

3. Sektorin ja 
vapaaehtoisten 

palvelut

Oma-
rahoitteiset

palvelut
(yksityiset) 

Kaup-
pa-

asiat
Ateria-
palvelu

Parturi
Kam-
paaja

Sii-
vous

Koti-
hoito

Kodin 
remon-
tointi

Piha-
työt

Maksulliset 
päiväryhmät 

ja harras-
tukset

Koti-
hoito

Koti-
hoito

Liikunta-
palvelut

Asumis-
palvelut

Ateria-
pal-
velu

Pali-
kyydit

Omais-
hoidon-

tuki

Turva-
puh-
elin

Kulttuuri-
palvelut

Päivä-
toimin-

ta

Ver-
tais-
tuki

Harras-
tusYstävä

Kult-
tuuri

Apuväli-
neet

Lääkäri-
palvelut

Kuntoutus-
palvelut

Vammais-
palvelut

Yhdistysten 
ja 3. sektorin 
maksulliset 
palvelut

Lähde: Heidi Halonen, Tarjoomo -hanke



Yksityiset palveluntuottajat palvelukokonaisuudessa

3. Sektorin ja 
vapaaehtoisten 

palvelut

Oma-
rahoitteiset

palvelut 
(yksityiset)

Palvelu-
seteli

Osto-
palvelut

Tällä hetkellä yksityiset 
palveluntuottajat ovat 
julkisrahoitteisten
palvelujen 
järjestämisessä 
mukana ostopalveluna 
ja palvelusetelillä 
tuotettavissa 
palveluissa. 

Palvelusetelituottajaksi 
pääsemiseksi tulee 
täyttää tietyt kriteerit, 
jonka jälkeen kunta 
tekee päätöksen 
palvelusetelituottajaksi 
hyväksymisestä. 

Jos kunta päättää ulkoistaa 
palveluitaan järjestää se 
kilpailutuksen. Kunta tekee 
kilpailutuksen voittaneiden 
yritysten kanssa 
ostopalvelusopimuksen. 

Julkisrahoitteiset
palvelut (kunnan)

Lähde: Heidi Halonen, Tarjoomo -hanke



Tarjoomon toimintaympäristö ja strategiset kumppanit

Lähde: Heidi Halonen, Tarjoomo -hanke

Omaehtoinen 
tiedon hakeminen, 

palvelujen ostaminen
























SAKKY?
Oppilaitos-
yhteistyö?

Matalan kynnyksen 
neuvonta

Oppilaitosyhteistyö?

 Yritys

 Julkinen
 3. sektori/yhdistys

Verkostotoimijat
















Tuottajaverkoston 
palveluiden 

esittely

Hyvinvointi-
teknologian esittely

Ydintoiminnot 
1. Palveluntuottajien verkosto
2. Tuottajaverkoston palveluiden 

esittely kuluttaja-asiakkaille 
- Sähköisellä alustalla
- Kaupungin 

neuvontatyöntekijät kertovat 
asiakkaille

3. Hyvinvointiteknologian esittely 
kuluttaja-asiakkaille 

- Tuotteet fyysisesti esillä 
kaupungin neuvontapisteen 
yhteydessä, 
neuvontatyöntekijät esittelevät 
niitä asiakkaille 

- Virtuaaliesittely myös 
sähköisellä alustalla



Tarjoomon palveluhaku

Esimerkkejä palveluhakuun koottavista 
palveluista: 
• Ateria- ja kauppapalvelut
• Asiointi-, saattoapu- ja ulkoilutuspalvelut
• Avustajapalvelut
• Hyvinvointiteknologia(palvelut)
• Jalka- ja käsihoitopalvelut
• Kotitalkkari- tms. palvelut 
• Kotihoito- ja kotisairaanhoitopalvelut
• Kuljetuspalvelut
• Kulttuuripalvelut 
• Liikunta- ja muut vapaa-ajan palvelut
• Pihatyöt
• Siivouspalvelut
• Turvapalvelut

Tiivistetty toimintokuvaus
• Ikäihmiset ja omaiset

– Etsivät tietoa yritysten ja yhdistysten palveluista ja 
voivat suositella hyviä palveluita toisilleen

– Tarvittaessa Kuopion asiakasohjaus ohjaa asiakasta 
löytämään palveluntuottajan

• Palveluntuottajat
– Syöttävät oman organisaation ja palveluiden tiedot, 

huolehtivat tietojen ajantasaisuudesta
• Tarjoomon koordinaattori 

– Toimii sivuston ylläpitäjänä, hallinnoi 
palveluntuottajien käyttäjätunnuksia, päivittää 
sivuja, seuraa kävijämääriä

• Järjestelmätoimittaja
– Tekninen ylläpitäjä, korjaa vikatilanteet, muistuttaa 

automaattisesti tietojen päivittämisestä

Lähde: Heidi Halonen, Tarjoomo -hanke

Ei pelkästään 
SOTE-palveluita!
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