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Palvelusetelikokeilun päätavoitteena on tuottaa 
tietoa kansallisen päätöksenteon tueksi 

Kokeilun arvo päätöksentekijöille riippuu 
1. Tulosten uskottavuudesta – onko tutkimus 

suoritettu luotettavasti ja kattavasti?  
2. Tulosten relevanssista – onko tutkittu 

päätöksenteon kannalta olennaisia asioista? 
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Kokeilun arvioinnin mahdollisia tasoja 
• Vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin ja niiden 

jakautumiseen väestössä 
• Vaikutukset palvelujen laatuun ja saatavuuteen 
• Taloudelliset vaikutukset 
• Asiakkaiden kokemukset 
• Henkilöstön kokemukset 
• Tuottajakunnan rakenne ja toiminta 
• Järjestäjätahojen toiminta  

Toteutuvatko valinnanvapauden välttämättömät 
edellytykset käytettäessä palveluseteliä? 
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Arviointiteknisiä lähtökohtia 
• Kunkin valitun tason arviointi asettaa vaatimuksia 

tutkimusasetelmalle 
• Tutkimusmateriaalin (otoksen) koko: kunnat 

/tuottajat /asiakkaat – luotettavuus  
• Tutkimusmateriaalin kattavuus: suuret pienet 

järjestäjät, kaupunki /maaseutu, runsaasti /vähän 
tarjoutuvia tuottajia – yleistettävyys  

• Relevantit vertailumateriaali(t): kuntien väliset 
/sisäiset /pitkittäiset – kausaalitulkinta   

• Kukin taso vaatii sille soveltuvat menetelmät ja mittarit 
• Kansainvälisiä esimerkkejä on mahdollista hyödyntää 
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Valinnanvapauden toteutumisen välttämättömät 
edellytykset  
1. Asiakas tuntee oikeutensa 
2. Asiakkaalla on riittävästi valinnanvaraa  
3. Asiakkaan saatavilla on ymmärrettävää ja luotettavaa 

vertailutietoa vaihtoehdoista 
4. Raha seuraa asiakasta joustavasti ja 

oikeudenmukaisesti valitulle tuottajalle 
  - asiakas on tervetullut 
  - palveluja kannattaa tuottaa 
  - hyvää laatua kannattaa tuottaa 
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Toteutuvatko valinnanvapauden välttämättömät 
edellytykset? 
1. Tunteeko asiakas oikeutensa? 
 Väestökyselyt (ValVa, Valint, ATH, ruotsalaiset ja 
 englantilaiset esikuvat  
 Asiakaskyselyt 
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Toteutuvatko valinnanvapauden välttämättömät 
edellytykset? 
2. Onko asiakkaalla riittävästi valinnanvaraa? 
 Vaihtoehtoisten yksikköjen 
  lukumäärä 
  etäisyydet 
  saatavuus: odotusajat, jonot 
  väestön kokemukset saatavuudesta ja   
   saavutettavuudesta  
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Toteutuvatko valinnanvapauden välttämättömät 
edellytykset? 
3. Onko asiakkaan saatavilla ymmärrettävää ja luotettavaa 

vertailutietoa vaihtoehdoista? 
 Vertailutiedon lähteet 
  Kansalliset 
  Alueelliset 
  Tuottajakohtaiset 
 Vertailutiedon käyttö ja käyttökelpoisuus 
  Väestökyselyt 
  Asiakaskyselyt 
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Toteutuvatko valinnanvapauden välttämättömät 
edellytykset? 
4. Toimiiko Raha seuraa asiakasta –periaate? 
  Ovatko tuottajille maksettavat korvaukset kohtuullisia? 
   Kapitaatio /tarvevakiointi 
   Suoritteet /laskentaperusteet, katot   

  /asiakasmaksut 
   Laatubonukset /vähennykset 
   Muut korvausperusteet 
  Toimivatko menettelyt tarpeeksi nopeasti ja sujuvasti?  
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Palvelusetelikokeilussa määriteltävä 
• Palvelut /palvelukokonaisuudet, joihin seteliä sovelletaan 
• Tuottajien ilmoittautumismenettely, hyväksymiskriteerit ja poistumissäännöt 
• Korvausmenettelyt ja korvausperusteet 
• Kuluttajainformaatio ml. ”heikkojen” kuluttajien aseman vaaliminen 
• Järjestäjien ja tuottajien toiminnan seuranta ja valvonta 

• Yhtenäiset kokeilussa määritellyt menettelyt vs. osallistuvien 
kuntien omat menettelyt 
a. Hankerahoittaja kansallisen sääntelyn korvaajana 
b. Kunnat tulevien maakuntien korvaajina 

Mitä alemmalla tasolla hyväksymis- ja korvausmenettelyt 
määritellään, sitä paremmat edellytykset arvioida myös 
järjestäjätahojen suoriutumista. 
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Kokeiluun osallistuvat tuottajat 
• Ilmoittautuminen palvelun /palvelukokonaisuuden tuottajaksi 
• Hyväksymiskriteerien täyttäminen, vaatimuksiin sitoutuminen 
• Korvaussääntöjen hyväksyminen 
• Kuluttajainformaation luominen ja levittäminen 
• Toiminnan seuranta ja omavalvonta 

• Avoin raportointi järjestäjätaholle (kunnalle), 
hankerahoittajalle ja kokeilun arviointiryhmälle 
– Kvantitatiivisten seurantamittarien raportointi 
– Kvalitatiivinen informaatio: haastattelut, dokumentit  

• Kokeilun tulosten yhteinen tulkinta 
– Tulosten arvottaminen 
– Palvelusetelitoimintaa tukevat ja vaikeuttavat tekijät 
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Arvioinnissa hyödynnettäviä tietoja 
• Vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin  

– Taustatietona: kansalliset ja kuntakohtaiset tiedot 

• Vaikutukset palvelujen laatuun ja saatavuuteen 
– Kansalliset ja kuntakohtaiset tiedonkeruut: hoitoon pääsy, 

etäisyystiedot, väestö- ja asiakaskyselyt 
– Tuottajakohtaiset tiedot: asiakastyytyväisyys, muut 

laatuindikaattorit? 

• Asiakkaiden ja henkilöstön kokemukset 
– Kansalliset /kuntakohtaiset /tuottajakohtaiset kyselyt 
– Paikalliset asiakaskyselyt ja henkilöstöhaastattelut 

• Taloudelliset vaikutukset 
– Kunta- ja tuottajakohtaiset käynti- ja kustannustiedot 

  Lähtötilanteen tiedot! 
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Palvelusetelikokeilussa kerättäviä tietoja 
• Tuottajakunnan rakenne ja toiminta 

– Tuottajien lukumäärä, koko, asiakasmäärät, sijoittuminen, 
erikoistuminen 

• Järjestäjätahojen toiminta 
– Hyväksymis- ja korvauskriteerien (luominen), joustava hallinta ja 

tarvittaessa modifiointi; laadun ja kustannusten hallinta 
– Järjestelmän sujuva pyörittäminen, yhteistyö eri toimijoiden välillä 
– Asukkaiden näkemysten huomioiminen 
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Arviointikehikon työryhmä 
• Vastaava tutkija: Pia Maria Jonsson – Järjestäjien ja tuottajien 

toiminta ja yhteistyö 
• Koordinaattori: Kimmo Parhiala – Palveluverkko ja tuottajien 

toiminta    
• Timo T. Seppälä – Taloudelliset vaikutukset 
• Anna-Mari Aalto – Asiakasvaikutukset 
• Timo Sinervo – Henkilöstövaikutukset 
• Jukka Kärkkäinen – Hallinnolliset vaikutukset 
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