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1 JOHDANTO 

 
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuodelta 2012 asetettiin päämääräksi, että 

kehitysvammaisten laitoshuolto tulisi purkaa vuoteen 2020 mennessä (Karinen, 

Laitinen, Noro, Ekholm & Tuokkola 2016, 7). Tämän kehittämistyön suunnittelun 

alkaessa syksyllä 2019 Pellon kunnassa kehitysvammaisten henkilöiden asumi-

nen järjestettiin edelleen laitosasumisessa. Kunnalta puuttuivat fyysiset tilat pal-

veluiden järjestämiselle. Lisäksi palveluiden tarvitsijoita oli kunnassa sen verran 

vähän, ettei uusien tilojen rakentaminen ollut perusteltua. Pellon kunnassa tuli 

tarve selvittää miten kehitysvammaisten asumispalvelut saataisiin järjestettyä uu-

delleen. Tämä opinnäytetyö kuvaa selvitystyön toteutumista. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on kunnilla (Kuntaliitto 2017). 

Kuntalain (410/2015 2:9 §) mukaan kunnat voivat järjestää palvelut itse tai hank-

kia ne sopimuksen mukaan muulta palvelujen tuottajalta. Pellon kunnassa palve-

luiden uudelleen järjestämiseksi suunniteltiin palvelusetelin käyttöönottoa. Se 

mahdollistaisi kehitysvammaisille suunnattujen palveluiden uudelleen järjestämi-

sen ja kehitysvammaisten laitoshoidon lakkauttamisen.  

Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 

(569/2009). Kuntaliiton (2018) selvityksen mukaan palveluseteleiden käyttö Suo-

messa on lisääntynyt viime vuosina. Eniten palveluseteleitä käytetään sosiaali-

palveluissa, kuten esimerkiksi ympärivuorokautisen palveluasumisen järjestämi-

nen (Kuntaliitto 2018). Useissa kunnissa palveluseteliä käytettiin palveluiden tar-

vitsijoiden ohjaamiseksi kunnallisista palveluista yksityisten palveluiden piiriin 

(Karsio & Van Aerschot 2017, 168). Palvelusetelillä järjestettävien palveluiden 

kehittämiseksi Suomessa on myös tehty palvelusetelikokeiluja Sosiaali- ja ter-

veysministeriön ohjaamassa hankkeessa (STM 2019, 3). 

 

Melinin, Koilan, Tuominen-Thuesenin ja Uotisen (2012, 17) mukaan ennen pal-

velusetelin käyttöönottoa kunnalla tulee olla palvelusetelin sääntökirja. Palvelu-

setelillä järjestettävissä palveluissa sopimussuhde muodostuu asiakkaan ja pal-

veluntuottajan välille. Kunta ei ole sopimusosapuolena palvelusetelillä järjestet-

tävissä palveluissa. Sääntökirjan avulla kunta voi valvoa ja ohjata asiakkaan ja 

palveluntuottajan välistä suhdetta. (Melin ym. 2012, 17.) Pellon kunnassa sään-
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tökirja laadittiin koskemaan kehitysvammaisten päivätoimintaa ja asumispalve-

luita. Sääntökirjan laadinta toteutettiin projektiluonteisena kehittämistyönä, josta 

laadittiin myös YAMK-opinnäytetyö. Opinnäytetyössä kuvataan sääntökirjan laa-

dintaprosessin etenemistä. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA KYSYMYKSENASET-

TELU 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata palvelusetelin käyttöönottoa Pel-

lon kunnassa. Palvelusetelin käyttöönotto edellytti sääntökirjan laatimista. Pellon 

kunnassa sääntökirja kohdennettiin kehitysvammaisten päivätoimintaan ja asu-

mispalveluihin. Sääntökirjan laadinta päätettiin toteuttaa projektiluonteisena ke-

hittämistyönä, josta laadittiin myös YAMK-opinnäytetyö. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata sääntökirjan laatimiseen liittyvä prosessi 

sekä laatia kuvaus sääntökirjasta. Opinnäytetyön tuotosta voidaan hyödyntää 

vastaavanlaisissa sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan muutosprosesseissa. 

Kehittämistyötä ohjaavat tehtävät:  

Miten sääntökirjan laadinta toteutetaan? 

Millainen on Pellon kuntaan laadittava sääntökirja? 
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3 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN 

3.1 Kehitysvammaisuus ja itsemääräämisoikeus 

 
Kehitysvammaisuudesta kertovan Verneri-sivuston (2021b) mukaan kehitysvam-

maisuutta voidaan määritellä useilla eri tavoilla, esimerkiksi lääketieteen tai toi-

mintakyvyn näkökulmasta. Kehitysvammalaissa (519/1977) säädetään erityis-

huollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on viivästynyt 

synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi (Laki kehi-

tysvammaisten erityishuollosta 519/1977 1:1 §). Verneri-sivuston (2021b) ja Kas-

kin, Mannisen ja Pihkon (2009, 16) mukaan kehitysvammaisuuden diagnosointi 

Suomessa perustuu WHO:n ICD-10 tautiluokitukseen. ICD-10 mukaan älylli-

sessä kehitysvammaisuudessa henkisen suorituskyvyn kehitys on puutteellista. 

Erityisesti kehitysiässä ilmaantuvat tiedolliset, kielelliset, liikunnalliset ja sosiaali-

set taidot ovat vajaasti kehittyneitä. Kehitysvammaisuuden vaikeusaste jaotel-

laan toimintakyvyn mukaan lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja syvään kehitys-

vammaan. (Kaski ym. 2009, 16, 18; Verneri 2021b.) 

 

Toinen tapa, jolla kehitysvammaisuutta voidaan määritellä Kaskin ym. (2009, 16–

17) ja Verneri-sivuston (2021b) mukaan on AAIDD (American Association of In-

tellectual and Developmental Disabilities). AAIDD määrittelee, että kehitysvam-

maisuudessa on huomattavia rajoituksia älyllisissä toiminnoissa ja toimintaky-

vyssä. Älyllinen työskentely on hidastunut ja vaikeutunut. Toimintakyky on laske-

nut taidoissa, joita ihminen tarvitsee selvitäkseen jokapäiväisestä elämästä. Näitä 

ovat esimerkiksi kommunikaatio, sosiaaliset taidot ja itsestä huolehtiminen. 

AAIDD mukaan kehitysvammaisuus ilmenee ennen kuin henkilö on täyttänyt 18 

vuotta. (Kaski ym. 2009, 16–17; Verneri 2021b.) 

 

Verneri-sivusto (2021a) määrittelee itsemääräämisoikeuden henkilön oikeudeksi 

päättää omasta elämästään ja itseään koskevista asioista. Kehitysvammaisella 

henkilöllä kyky käyttää itsemääräämisoikeuttaan voi olla alentunut (Suomen Lää-

käriliitto 2021, 167). Erikssonin (2013, 82) mukaan vammaisten ihmisten arki-

elämä on erittäin voimakkaasti sidoksissa palvelujärjestelmän käytäntöihin. Tämä 

rajoittaa itsemääräämisoikeutta huomattavasti. (Eriksson 2013, 82.) Kehitysvam-
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malain (519/1977) 3a luvussa säädetään itsemääräämisoikeuden vahvistami-

sesta erityishuollossa sekä rajoitustoimenpiteiden käytöstä. Lain 42 § mukaan 

erityishuoltoa järjestettäessä henkilön toiveet, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet 

on huomioitava. Henkilön on voitava osallistua ja vaikuttaa omiin asioihinsa. (Laki 

kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 3 a: 42 §.)  

 

Suomen Lääkäriliitto (2021, 164) ohjeistaa huomioimaan henkilön kehitysvam-

maisuuden häntä hoidettaessa. Kehitysvammaisuuden vaikeudesta riippuen ky-

vyssä ymmärtää omaa sairauttaan ja päättää itseään koskevista asioista on 

eroja. Kehitysvammaisen henkilön palveluita järjestettäessä tulee varata riittä-

västi aikaa mahdollisten kommunikoinnin haasteiden vuoksi. Usein kehitysvam-

maisen henkilön palveluiden järjestämisessä tarvitaan myös lähiomaisen tai lail-

lisen edustajan kuulemista henkilön omien toiveiden selvittämiseksi. (Suomen 

Lääkäriliitto 2021, 164, 166.) 

3.2 Kunta kehitysvammaisten palveluiden järjestäjänä 

 
STM-sivuston (2020) mukaan kunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden 

järjestämisestä. Laissa määritellään keskeiset sosiaalihuollon, kansanterveys-

työn ja erikoissairaanhoidon palvelut, jotka kuntien on järjestettävä. Palveluiden 

järjestäminen voi vaihdella kunnittain, sillä laissa ei ole määritelty yksityiskohtai-

sesti palvelujen laajuutta, sisältöä tai järjestämistapaa. (STM 2020.) Sosiaalihuol-

tolaissa (1301/2014) säädetään miten ja mitä sosiaalipalveluja kunnan on tuotet-

tava. Terveydenhuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa 

(1326/2010).  

 

Nurmi-Koikkalaisen, Muurin, Toikan ja Sivulan (2020, 11) mukaan vammaisten 

henkilöiden palvelut järjestetään pääasiassa sosiaalihuoltolain (1301/2014) mu-

kaan. Jos sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat henkilölle riittämättömiä jär-

jestetään palvelut vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella järjestet-

tävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) perusteella. Kehitysvammalain 

(519/1977) perusteella palvelut järjestetään niille erityishuollon piiriin kuuluville 

henkilöille, jotka eivät voi saada tarvitsemiaan palveluja sosiaalihuoltolain tai 

vammaispalvelulain perusteella. Henkilön on mahdollista saada yhtäaikaisesti 

useamman lain mukaisia palveluita. (Nurmi-Koikkalainen ym. 2020, 11.) 
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STM-sivuston (2020) mukaan kunnille kuuluvien palvelujen järjestämisvelvoite on 

määritelty joiltakin osin hyvin tarkasti. Esimerkiksi vammaispalvelulain (380/1987) 

järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ovat subjektiivisia oikeuksia. 

(STM 2020.) Nurmi-Koikkalaisen ym. (2020, 12) mukaan subjektiiviset oikeudet 

tarkoittavat sitä, että palvelut on järjestettävä kunnan määrärahoista riippumatta. 

Tällaisia palveluita ovat kuljetuspalvelu, palveluasuminen, henkilökohtainen apu, 

päivätoiminta, asunnon muutostyöt ja sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. 

(Nurmi-Koikkalainen ym. 2020, 12.) 

 

Kuntalain (410/2015) 8 § säädetään kunnan järjestämisvastuusta. Sen mukaan 

kunta voi järjestää sille laissa säädetyt tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun 

siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Kunta vastaa tehtäviensä rahoi-

tuksesta, vaikka järjestämisvastuu olisi siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhty-

mälle. (Kuntalaki 410/2015 2:8 §.) Palvelujen tuottamisesta säädetään kunta-

laissa (410/2015) 9 §. Sen mukaan kunta tai kuntayhtymä voi tuottaa itse järjes-

tämisvastuulleen kuuluvat palvelut tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta 

palvelujen tuottajalta. Järjestämisvastuu säilyy edelleen kunnalla tai kuntayhty-

mällä, vaikka laissa säädetyt palvelut hankittaisiin muulta palvelujen tuottajalta. 

(Kuntalaki 410/2015 2:9 §.) 

3.3 Kehitysvammaisten päivätoiminta ja asuminen 

 
Kehitysvammalaissa (519/1977 1:1 §) säädetyn erityishuollon tarkoituksena on 

tukea kehitysvammaisen henkilön selviytymistä jokapäiväisistä toiminnoista, 

edistää itsenäistä toimeentuloa ja sopeutumista yhteiskuntaan sekä taata hänen 

tarvitsemansa hoito ja huolenpito. Lain 2 § käsittelee mitä erityishuollon palveluita 

tulee tuottaa. Tähän kuuluvat muun muassa työtoiminnan ja asumisen järjestä-

minen sekä yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. (Laki kehitysvam-

maisten erityishuollosta 519/1977 1:2 §.) 

 

THL-sivuston (2019b) mukaan päivä- ja työtoiminnan sekä työllistymistä tukevan 

toiminnan tarkoituksena on lisätä vammaisten henkilöiden osallisuutta ja edelly-

tyksiä työllistyä. Vaikeimmin vammaisille järjestetään päivätoimintaa viriketoimin-
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tana (Verneri 2021c). THL-sivusto (2019b) määrittelee päivätoiminnan tavoitteel-

liseksi toiminnaksi, jolla pyritään vahvistamaan arkielämästä selviämistä omatoi-

misesti. Päivätoiminta järjestetään yksilöllisten tarpeiden mukaan ja osallistujien 

tulee voida osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Päivätoiminta voi pi-

tää sisällään esimerkiksi jokapäiväisten taitojen opettelua, liikuntaa ja ulkoilua, 

luovaa toimintaa tai virkistystoimintaa. Toimintaa voidaan järjestää ryhmissä tai 

yksilöllisenä palveluna. (THL 2019b.) Päivätoimintaa järjestään kehitysvamma-

lain (519/1977) tai vammaispalvelulain (380/1987) perusteella (Verneri 2021c). 

 

Karisen ym. (2016, 16) raportista tulee ilmi, että kehitysvammaisten ihmisten asu-

mista ohjaa kaksi seuraavaa Valtioneuvoston periaatepäätöstä: ohjelma kehitys-

vammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi (2010) sekä 

päätös kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisestä asumisesta ja palvelujen tur-

vaamisesta (2012). Vuoden 2010 periaatepäätös koskee kehitysvammaisten ih-

misten asumisen ohjelmaa (Kehas-ohjelma), jonka tarkoituksena on mahdollistaa 

kehitysvammaisille henkilöille yksilöllinen asuminen. (Karinen ym. 2016, 16.) 

Vuoden 2012 periaatepäätöksessä Kehas-ohjelman tavoitteita laajennettiin ja 

päämääränä oli kehitysvammaisten laitosasumisen lakkauttaminen vuoteen 

2020 mennessä. (Karinen ym. 2016, 16; STM 2016, 2, 4.)  

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan sosiaalihuollon laitospalveluilla tarkoite-

taan hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa 

sosiaalihuollon toimintayksikössä. Sen mukaan pitkäaikaisen hoidon ja huolenpi-

don laitoksessa on oltava henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perus-

teltua. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 3:22 §.) Karisen ym. (2016, 15) mukaan 

vammaisten henkilöiden laitosasumisen lakkauttamiselle on määritelty lähtökoh-

dat myös Suomen perustuslaissa (731/1999) ja YK:n vammaisten henkilöiden 

oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (27/2016). Jokaisella on oikeus itse va-

lita asuinpaikkansa ja tehdä päätöksiä oman asumisensa suhteen. (Karinen ym. 

2016, 15.) 

 

STM:n (2016, 18) mukaan kehitysvammaisten asumispalvelut järjestetään ylei-

senä palveluna sosiaalihuoltolain (1301/2014) perusteella tai erityispalveluna ke-

hitysvammalain (519/1977) tai vammaispalvelulain (380/1987) perusteella. Val-
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taosa kehitysvammaisten asumispalveluista järjestetään kehitysvammalain pe-

rusteella. (STM 2016, 18.) Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) määritellään, että 

palveluasuminen on palveluasunnossa järjestettävää asumista, johon sisältyy 

palveluja. Asiakkaille järjestetään heidän tarvitsemansa hoito ja huolenpito sekä 

toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta. Lisäksi palveluihin kuuluu ateria-, 

vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kans-

sakäymistä edistävät palvelut. Ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville henkilöille 

järjestetään tehostettua palveluasumista. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 3:21 §.) 

 

Karisen ym. (2016, 17) mukaan vammaisten ympärivuorokautisia asumispalve-

luita järjestettäessä tulee noudattaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-

raston (Valvira) ja aluehallintoviranomaisen (AVI) laatimia valvontaohjelmassa 

määriteltyjä asunnon laatukriteereitä. Lisäksi yksilöllisten palveluiden turvaami-

nen tulee huomioida. (Karinen ym. 2016, 17.) Kehitysvamma-alan asumisen neu-

vottelukunta (KVANK) on laatinut asumisen laatukriteerit, joiden avulla on tarkoi-

tus kehittää ja arvioida kehitysvammaisten asumista (Kehitysvammaliitto 2018; 

THL 2019a).  Eriksson (2016, 105) toteaa, että vammainen ihminen itse ei 

yleensä valitse asumismuotoaan, vaan asiantuntijat suunnittelevat hänen palve-

lunsa. Itsemääräämisoikeuden merkitystä korostetaan voimakkaasti myös ympä-

rivuorokautisten palvelujen kohdalla. (Eriksson 2013, 105.) Karisen ym. (2016, 

55) mukaan myös vaikeavammaisten asukkaiden osallisuutta asumisratkaisuissa 

ja niihin liittyvien palveluiden suunnittelussa tulisi lisätä. 

3.4 Palvelusetelin käyttö 

 
Palvelusetelin käyttöä kunnissa säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

lusetelistä (569/2009). Karsio ja Van Aerschot (2017, 164) toteavat tutkimukses-

saan palvelusetelin käytön Suomessa lisääntyneen vuoden 2009 palveluseteli-

lain (569/2009) myötä. Tämä on mahdollistanut palvelusetelin käytön lähes kaik-

kiin kuntien järjestämisvastuulla oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. (Karsio & 

Van Aerschot 2017, 164.) Lain tarkoituksena on palvelusetelin avulla edistää asi-

akkaiden valinnan mahdollisuuksia, helpottaa palvelujen saatavuutta ja lisätä 

kuntien ja yksityisten palvelun tuottajien yhteistyötä (Laki sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelusetelistä 569/2009 1 §). Kuntaliitto-sivuston (2019) mukaan palve-



9 
 
luseteli on kunnalle yksi tapa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita. Palvelusete-

lin avulla kunta voi ohjata asiakkaitaan hankkimaan palveluita yksityisiltä palve-

luntuottajilta. Kunta sitoutuu korvaamaan asiakkaan palvelusetelillä hankkiman 

palvelun kustannukset ennalta määrittelemäänsä arvoon. (Kuntaliitto 2019.)  

 

Palvelusetelilain (569/2009 4 §) mukaan kunta päättää ne palvelut ja palveluiden 

tuottajat, joihin palveluseteliä voidaan käyttää. Kunnan on pidettävä luetteloa hy-

väksymistään palveluiden tuottajista ja tiedot on oltava julkisesti saatavilla hintoi-

neen. Kunnan on määriteltävä palvelustelin arvo siten, että asiakkaalle jäävät 

kustannukset ovat kohtuullisia. Palvelusetelin arvon määräytymisestä säädetään 

lain 7 § ja se voi olla myös tulosidonnainen. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelusetelistä 569/2009 4 §, 7 §.) Asiakkaan asemasta säädetään palvelusete-

lilaissa (569/2009 6 §). Asiakkaan oma mielipide palveluiden järjestämisestä on 

huomioitava mahdollisuuksien mukaan. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä 

palvelusetelistä, jolloin kunnan on ohjattava hänet muilla tavoin järjestämiensä 

palveluiden piiriin. Asiakkaan tulee antaa tarvittavat tiedot palvelusetelin myöntä-

mistä varten. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 6 §.) 

 

Karsion ja Van Aerschotin (2017, 164) mukaan suomalainen palvelusetelijärjes-

telmä on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Kunnat saavat päättää melko vapaasti 

palvelusetelin käyttöönotosta ja ehdoista. (Karsio & Van Aerschot 2017, 164.) 

Valkaman, Kallion ja Tukiaisen (2013, 345) mukaan perinteisesti kunnallisia pal-

veluita ovat aiemmin tuottaneet kunnalliset laitokset ja virastot. Karsion ja Van 

Aerschotin (2017, 166) sekä Valkaman ym. (2013, 345) tutkimuksissa todetaan, 

että palveluseteli otetaan käyttöön kunnassa palvelusetelijärjestelmää koskevan 

poliittisen päätöksen myötä ja kuntien päättäjät vastaavat palvelujärjestelmien 

strategisesta johtamisesta. Karsion ja Van Aerschotin (2017, 166) mukaan pal-

veluseteli toimii vaihtoehtona kunnan tuottamille palveluille, mutta kunta ei ole 

velvoitettu tarjoamaan palveluseteliä asiakkaan niin halutessa.  

 

Kuntaliiton (2018) selvityksen mukaan Suomessa palveluseteliä käytetään eniten 

sosiaalipalveluissa. Sellaisia ovat esimerkiksi kotipalvelu ja sen tukipalvelut, 

omaishoitajien vapaan järjestäminen, sekä tehostetun palveluasumisen järjestä-

minen. Vuoden 2015 jälkeen palveluseteleiden käyttö myös terveyspalveluissa 

on lisääntynyt, etenkin erikoissairaanhoidon palveluissa. Suurin osa kunnista, 
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kaksi kolmesta, käytti palveluseteliä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestä-

miseksi. (Kuntaliitto 2018.) Karsio ja Van Aerschot (2017) tutkivat millaiseksi pal-

veluiden järjestämisen välineeksi palveluseteli kunnissa ymmärrettiin. Lisäksi tut-

kimuksessa selvitettiin minkälaisin perustein ja tavoittein palveluseteli oli otettu 

käyttöön. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla paikallisia johtavia viranomaisia. 

Useissa kunnissa palveluseteliä käytettiin palveluiden tarvitsijoiden ohjaamiseksi 

kunnallisista palveluista yksityisten palveluiden piiriin. Tämän myötä pystyttiin 

hallitsemaan julkisten palveluiden asiakasmääriä. Lisäksi palvelusetelin nähtiin 

tuovan kustannussäästöä kunnille, sillä asiakkaille jäi maksettavaksi suurempi 

omavastuuosuus. (Karsio & Van Aerschot 2017, 163, 174.) 

 

Palveluseteleitä on käytössä useissa eri maissa (Karsio & Van Aerschot 2017, 

164; Mikkola 2003, 19). Erityisesti 1990-luvulta niiden käyttö EU-maissa on li-

sääntynyt (Mikkola 2003, 19). Palveluseteleitä on käytetty asiakkaiden ohjaa-

miseksi julkiselta sektorilta yksityiselle, yksityisen palvelutarjonnan vahvista-

miseksi sekä palvelujärjestelmän osana (Karsio & Van Aerschot 2017, 164). Jois-

sakin maissa palvelusetelijärjestelmän tavoitteena on ollut parantaa työllisyyttä 

(Mikkola 2003, 19). Belgiassa on käytössä palveluseteli kotitaloustöihin helpotta-

massa huonosti koulutettuja ja maahanmuuttajia työllistymään (Mousaid, Bos-

mans & Vanroelen 2017, 1). Hong Kongissa on käytössä terveydenhuoltokupon-

git tukemassa ikääntyneiden perusterveydenhuollon palveluiden käyttöä yksityi-

sellä sektorilla (Yam, Wong, Fung, Griffiths & Yeoh 2019, 1).  

 

Hollannissa ja Ruotsissa palvelusetelijärjestelmällä on pyritty lisäämään asiak-

kaan valinnan vapautta (Mikkola 2003, 20). Karsion ja Van Aerschotin (2017, 

164) mukaan Hollannissa on käytössä henkilökohtaisen budjetoinnin malli, jossa 

palveluiden tarvitsijoille tarjotaan palveluiden sijaan rahaa palveluiden hankkimi-

seen. Ruotsin asiakasvalintamalli (Kundval) muistuttaa palvelusetelijärjestelmää, 

siinä palvelunkäyttäjä valitsee julkisesti rahoitetulle palvelulle haluamansa palve-

luntuottajan (Karsio & Van Aerschot 2017, 164; Mikkola 2003, 21). 

 

Ruotsissa on keskusteltu myös kilpailun vaikutuksista palvelujen laadun ja kus-

tannustehokkuuden paranemiseen (Mikkola 2003, 21). Vengberin, Fredrikssonin 

ja Winbladin (2019, 217, 222) tutkimuksen mukaan valinnanvapauden ja kilpailun 
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vaikutus ruotsalaisen perusterveydenhuollon laatuun edellyttää vielä monien eh-

tojen täyttymistä. Esimerkiksi potilaiden on oltava tietoisia valinnanvapaudestaan 

ja kyettävä tekemään päätöksiä. Palveluita on myös oltava riittävästi saatavilla. 

Palveluntarjoajien tulee selvittää mistä syistä palveluiden käyttäjät siirtyvät toi-

selle palveluntarjoajalle. Se voi puolestaan kannustaa palveluntarjoajia paranta-

maan laatuaan ja tehokkuuttaan. Toisaalta on huomioitava, että asiakkaiden siir-

tyminen muiden palveluntarjoajien piiriin voi vähentää julkisen perusterveyden-

huollon ylikuormitusta. Myös palveluntarjoajille asetetut laatuvaatimukset ovat 

yksi keino parantaa laatua. (Vengber ym. 2019, 217, 222–223.) 

 

Suomessa vastaavanlaista tutkimusta ovat tehneet Pekola, Linnosmaa ja Mik-

kola (2017). He tutkivat kilpailun ja sääntelyn vaikutuksia palveluiden laatuun Ke-

lan järjestämissä vaikeavammaisten fysioterapia palveluissa. Tutkimuksen mu-

kaan kilpailulla ei ollut vaikutusta hintoihin, mutta fysioterapian laatua se sen si-

jaan hieman laski. (Pekola ym. 2017, 1,14.) Myös englantilaisessa tutkimuksessa 

Forder ja Allan (2014, 73, 82) tutkivat kilpailun vaikutuksia laatuun ja hintoihin 

hoitokoti markkinoilla; kilpailun lisääntyessä laatu ja hinta alenivat molemmat. 

Palvelusetelilaissa (569/2009 5 §) on määritelty palveluiden tuottajien hyväksy-

misen edellytykset. Sen mukaan yksityisten palveluiden on vastattava vähintään 

samaa tasoa, jota edellytetään myös kunnalliselta toiminnalta. (Laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelustelistä 569/2009 5 §.) 

3.5 Valinnanvapauden toteutuminen palvelusetelillä 

 
Karsion ja Van Aerschotin (2017, 163) mukaan valinnanvapauden lisääminen on 

yksi keskeisiä tavoitteita meneillään olevassa Sote-uudistuksessa. Palvelusetelin 

nähdään olevan yksi väline, jolla valinnanvapautta voidaan lisätä. (Karsio & Van 

Aerschot 2017, 163.) Sote-uudistuksen myötä asiakkaiden ja potilaiden rooli ja 

vastuu omasta hoidosta tulevat lisääntymään (Tolmala, Koponen, Hämäläinen, 

Korhonen, Koskinen, Asikainen & Kangasniemi 2019, 28).  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjaamana toteutettiin palvelusetelikokeilu osana 

Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihanketta 2017–2018 (STM 2019). Kokeilutoi-

minta käynnistyi vaiheittain eri puolilla Suomea viidellä eri kokeilualueella vuonna 
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2017 ja päättyi lokakuussa 2019. Hankkeessa kokeiltiin valinnanvapauden kes-

keisiä elementtejä. Sen keskeisenä tavoitteena oli hankkia tietoa valinnanva-

pausmallin ja lainsäädännön suunnitteluun ja jatkokehittämiseen. Palvelusetelin 

avulla kokeilualueen asukkailla oli mahdollisuus vaihtaa julkiselta puolelta yksi-

tyiselle. Kokeiluja tehtiin terveydenhuollossa, hammashuollossa sekä paljon pal-

veluita tarvitsevilla henkilökohtaisessa budjetissa. Asiakkaat olivat tyytyväisiä vai-

kutusmahdollisuuksiinsa ja haluavat käyttää valinnanvapauttaan. Palveluiden 

saatavuuden koettiin lisääntyneen ja palveluita kehitettiin asiakaslähtöisempään 

suuntaan. Toimiakseen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisprosessi vaatii 

aikaa. Keskeisenä haasteena koettiin tietojärjestelmien yhteensovittaminen. 

(STM 2019, 3, 12, 36–39.) 

 

Karsion ja Van Aerschotin (2017, 174) tutkimuksessa todettiin, että palvelusete-

lillä järjestettävissä palveluissa paikalliset markkinat ovat olennainen tekijä. Pal-

veluseteli ei tarjoa kuluttajille riittävästi valinnanmahdollisuuksia, jos paikalliset 

palvelumarkkinat ovat heikot. Tällaisia ongelmia muodostuu etenkin syrjäseu-

duilla. Palvelusetelin nähtiin mahdollistavan valinnanvapauden vain sellaisilla 

alueilla, joilla yksityiset palveluiden tuottajat näkevät mahdollisuuden menestyä. 

Tutkimuksessa pohdittiin myös valinnanvapauden toteutumista henkilöillä, jotka 

eivät itse ole kykeneviä tekemään valintoja toimintakyvyn alenemisen vuoksi. Esi-

merkiksi muistisairaiden kohdalla valintojen tekeminen on toisista henkilöistä riip-

puvaista. Tällöin merkittävässä roolissa ovat palveluiden tarvitsijoiden omaiset tai 

palveluita järjestät viranomaiset. (Karsio & Van Aerschot (2017, 163, 174.) Myös 

Kuusinen-James ja Seppänen (2013, 314, 325–327) totesivat tutkimuksessaan, 

että valinnanmahdollisuudet toteutuvat hyvin rajatusti ikääntyvillä kuluttajilla. Täl-

löin omaisille jää suuri vastuu valintojen tekemisessä. Kuluttajana toimiakseen 

pitää kyetä määrittelemään tarpeet, vertailla eri palveluvaihtoehtoja ja palvelun-

tarjoajia sekä tehdä päätös. (Kuusinen-James & Seppänen 2013, 314, 325–327.) 

 
STM:n ja Valtiovarainministeriön (2016, 14) Valinnanvapaus uudistuksen luon-

noksessa palveluseteleiden on suunniteltu muuttuvan tulevaisuudessa asiakas-

seteleiksi. Laki velvoittaisi maakunnat ottamaan asiakassetelin käyttöön. Tuolloin 

maakunta olisi sopimusosapuolena palvelun tuottajan kanssa, ei asiakas kuten 

palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa. Asiakkaalle asiakasseteli toisi lisää 
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valinnan mahdollisuuksia valita palveluiden tuottaja laajemmalta alueelta. Asia-

kassetelillä annettavista palveluista asiakas maksaisi asiakasmaksuista annetun 

lain mukaista asiakasmaksua. Tämä tulisi asiakkaalle todennäköisesti edullisem-

maksi kuin palvelusetelin omavastuuosuus. (STM & Valtiovarainministeriö 2016, 

14–15.) Sisäministeriön, STM:n ja Valtiovarainministeriön yhteisen tiedotteen 

(Sote-uudistus 2020) mukaan hallitus viimeisteli Sote-uudistuksen lakiesitysluon-

noksen ja antoi sen eduskunnan hyväksyttäväksi joulukuussa 2020. Sen mukaan 

palvelusetelilaki jäisi edelleen voimaan ja uudistettaisiin jatkossa erikseen. (Sote-

uudistus 2020.) STM:n tiedotteen mukaan Sote-uudistuksen lakipaketin muutos-

työ on edelleen kesken ja uudistettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 

2023 alusta (Sote-uudistus 2021). 

 

STM:n ja Valtiovarainministeriön (2016, 16) mukaan jatkuvan tuen ja avun tarvit-

seville henkilöille, lähinnä vammaisille ja iäkkäille, on suunniteltu henkilökohtai-

sen budjetin mallia. Henkilökohtaisen budjetoinnin lähtökohtana on, että henkilö 

itse saa suunnata käytössä olevat rahat tarpeelliseksi katsomaansa palveluun. 

Henkilökohtaisen budjetin ajatellaan vahvistavan itsemääräämisoikeutta ja lisää-

vän valinnanvapautta. (STM & Valtiovarainministeriö 2016, 16.)  

 

Henkilökohtaisen budjetoinnin mallia kokeiltiin vammaispalveluissa (Eriksson 

2013, 5). Tämä toteutettiin kehittämishankkeen sisällä vuosina 2010–2013. Tut-

kimuksessa selvitettiin vammaisen ihmisen aseman määrittelemistä pilottiproses-

sin käynnistyessä. Lisäksi tutkittiin, oliko prosessin kuluessa ollut mahdollista 

edistää vammaisen palvelunkäyttäjän itsemääräämistä omien palvelujen järjes-

tämisessä. Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun tulokset olivat myönteisiä. It-

semääräämisoikeuden paraneminen liittyi yksilökeskeiseen palvelusuunnitte-

luun. Kuitenkaan yksilökeskeisen palvelusuunnittelun ei nähty parantavan itse-

määräämisoikeutta, mikäli työntekijöiden valta päätösten teosta jää vallitsevaksi. 

(Eriksson 2013, 5–6, 14, 111.) Myös tällä hetkellä on meneillään henkilökohtai-

sen budjetoinnin kokeiluhanke vammaisille henkilöille vuosille 2020–2021 STM 

ja THL yhteistyössä (THL 2020). Hankkeen tavoitteena on luoda koko maata kos-

kevat periaatteet ja toimintatavat, jotta henkilökohtaisen budjetoinnin mallilla voi-

daan vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valin-

nanmahdollisuuksia. (THL 2020.) 
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3.6 Palvelusetelin sääntökirja  

 
Melin ym. (2012, 17) ohjeistaa palvelusetelioppaassa, että kunnalla tulisi olla käy-

tettävissä palvelusetelin sääntökirja ennen palvelusetelin käyttöönottoa. Palvelu-

seteliä koskevan lainsäädännön (569/2009) mukaan sopimussuhde muodostuu 

asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Siten kunta ei ole sopimusosapuolena pal-

velusetelillä hankittavissa palveluissa. Kunta ei voi kuitenkaan siirtää lakien mu-

kaista vastuutaan kuntalaisista huolehtimisesta ja palveluiden järjestämisestä. 

Sääntökirja on väline, jonka avulla kunta säätelee asiakkaan ja palveluntuottajan 

välistä sopimusta ja määrittää palvelun laadun vaatimukset. (Melin ym. 2012, 17.) 

 

Melinin ym. (2012, 18) mukaan sääntökirjaan sisältyy yleinen- ja palvelukohtai-

nen osa. Yleisessä osassa käsitellään pakollisia lainsäädäntöön perustuvia hy-

väksymisehtoja. Sääntökirjan palvelukohtaisessa osassa käsitellään kunnan 

määrittelemiä harkinnanvaraisia hyväksymisehtoja. Sääntökirjalla kunta ilmoittaa 

asukkailleen kuka on oikeutettu käyttämään palveluseteliä ja mihin palveluihin 

sekä palvelusetelin arvon. Palveluntuottajilla on tasa-arvoinen oikeus hakeutua 

palveluiden tuottajaksi palvelusetelillä järjestettäviin palveluihin. Kunta päättää 

mitkä palveluidentuottajat se hyväksyy. Kunta voi myös valita osan palveluiden-

tuottajista kilpailuttamalla. Palveluntuottajan on täytettävä ja hyväksyttävä sään-

tökirjan ehdot. (Melin ym. 2012, 17–19.) 
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4 SÄÄNTÖKIRJAN LAADINTA PELLON KUNNASSA 

4.1 Konstruktiivinen menetelmä kehittämistoiminnassa 

 
Sääntökirjan laatiminen toteutettiin projektiluonteisena kehittämistyönä. Kehittä-

mistyötä ohjasi konstruktiivinen lähestymistapa. Konstruktiivisella menetelmällä 

tuotetaan uusia ratkaisuja käytännön ja tosielämän ongelmiin (Lukka 2001). 

Tässä kehittämistyössä lähdettiin etsimään ratkaisua kehitysvammaisten palve-

luiden uudelleen järjestämiseksi palvelusetelin avulla. Salosen, Elorannan, Hau-

talan ja Kinoksen (2017, 56) mukaan kehittämistoiminta lähtee liikkeelle käytän-

nön työssä ilmenneestä muutos tarpeesta. Kehittämistoiminta etenee vaiheittain 

ja usein vaiheet limittyvät toisiinsa ja voivat olla myös yhtäaikaisia (Salonen ym. 

2017, 52).  

 

Tavallisesti konstruktiivinen prosessi sisältää seitsemän vaihetta: kehittämistar-

peen tunnistaminen, ideointivaihe, suunnittelu, toteutus, tuotos, arviointi ja pää-

tösvaihe (Lukka 2001; Salonen ym. 2017, 52). Tässä toteutuneessa sääntökirjan 

laatimisprosessissa saattoi tunnistaa kolme vaihetta, jotka olivat suunnittelu-, to-

teutus- ja arviointivaihe. Sääntökirjan laatimisprosessin etenemisen vaiheet ovat 

kuvattu alla (Kuvio 1).  

 

 

Kuvio 1. Sääntökirjan laatimisprosessin eteneminen 

 

 

Sääntökirjan laadintaa varten nimettiin ohjausryhmä, joka koostui kolmesta hen-

kilöstä. Ohjausryhmään kuuluivat Pellon kunnan hyvinvointijohtaja, hoitotyön esi-

mies ja hoivapalveluiden esimies. Sääntökirjan laatimisessa ja sitä kuvaavassa 

prosessissa aineistoksi muodostuivat ohjausryhmän aloitustapaamisen muistio, 

Suunnitteluvaihe Toteutusvaihe Arviointivaihe
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ohjausryhmän sähköposti ja puhelinkeskusteluista tallennetut muistiot, ohjaus-

ryhmän laatimat kommentit sääntökirjan raakateksteihin sekä heidän arviointinsa 

sääntökirjasta. 

 

Kehittämistarve oli tunnistettu jo ennen sääntökirjan laatimisprosessin alkua. Ide-

ointivaihe toteutui suunnitteluvaiheen lomassa. Toteutusvaiheessa laadittiin tuo-

tos eli sääntökirja. Päätösvaihe eli valmiin sääntökirjan hyödyntäminen tulee to-

teutumaan tulevaisuudessa. Seuraavissa luvuissa kuvaus sääntökirjan laatimi-

sessa toteutuneista vaiheista.  

4.2 Suunnitteluvaihe 

 
Toikon ja Rantasen (2009, 58) mukaan käytännön toteutuksen suunnittelu ja val-

mistelu on kehittämistoiminnan organisointia. Mahdollisimman konkreettisesti pe-

rusteltu tavoite on kehittämistoiminnan toteutuksen kannalta eduksi. Tavoite 

muodostaa organisoinnin lähtökohdan ja määritellään resurssit, joilla tavoittee-

seen pyritään. (Toikko & Rantanen 2009, 57–58.) Salosen ym. (2017, 59) mu-

kaan suunnitteluvaiheessa kehittämistoiminnalle määritellään vastuuhenkilöt. 

Tutkimusaiheeseen on tärkeää tutustua laaja-alaisesti tutkimusten ja muun kirjal-

lisuuden pohjalta. Kehittämisen kohde rajataan ja laaditaan kirjallinen kehittämis-

suunnitelma. (Salonen ym. 2017, 60.)  

 

Pellon kunnassa oli tullut tarve kehitysvammaisten laitoshoidon lakkauttamisesta 

ja kehitysvammaisille suunnattujen asumispalveluiden uudelleen järjestämises-

tämisestä. Tämän taustalla oli valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammais-

ten laitoshoidon purkamisesta vuoteen 2020 mennessä (Karinen ym. 2016, 7). 

Pellossa kehitysvammaisten asumispalvelut järjestettiin edelleen laitoshoidossa 

syksyllä 2019 tämän kehittämistyön alkaessa. Palveluiden uudelleen järjestä-

miseksi kunnassa suunniteltiin ottaa käyttöön palveluseteli, jonka avulla kunta 

voisi ostaa kyseiset palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelin käyttöön 

ottamisen todettiin edellyttävän sääntökirjaa, joka ohjaa päätöksentekoa. 

Sääntökirja suunniteltiin toteutettavan YAMK opinnäytetyönä. 
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Sääntökirjan valmistelu käynnistyi 25.10.2019 aloitusneuvottelulla ohjausryhmän 

kanssa. Kehittämistyöhön varatut resurssit olivat hyvin pienet. Resurssina oli oh-

jausryhmälle ohjaukseen varattu aika. Sääntökirjan laatijalle myönnettiin muu-

tama palkallinen koulutuspäivä sääntökirjan laatimista varten. Kehittämistyön 

aihe rajattiin koskemaan palvelusetelin sääntökirjan laatimista kehitysvammais-

ten asumispalveluihin. Aloitusneuvottelussa sovittiin, että sääntökirjan laatiminen 

ja prosessin etenemisen suunnittelu olivat sääntökirjan laatijan vastuulla. Ohjaus-

ryhmän tehtäväksi sovittiin sääntökirjan laadinnan ohjaus, edistymisen seuranta 

ja tuotoksen asianmukaisuuden arviointi. Sääntökirjan tulee olla tarkoituksenmu-

kainen ja vastata kunnan tarpeisiin. Aloitusneuvottelussa sovitut asiat sääntökir-

jan laatija kirjasi itselle muistioksi.  

 

Aloitusneuvottelun jälkeen sääntökirjan laatija aloitti kehittämissuunnitelman te-

kemisen sekä taustatietojen hankkimisen sääntökirjan laatimista varten. Sääntö-

kirjan laatija tutustui palvelusetelin käyttöä sääntelevään lakiin sekä muiden kun-

tien valmiisiin sääntökirjoihin. Sitra oli laatinut valmiita palvelusetelioppaita sekä 

palvelusetelin sääntökirja malleja. Huomiona oli, että muidenkin kuntien sääntö-

kirjoissa oli hyödynnetty pitkälti Sitran valmiita runkoja. Kehittämissuunnitelma 

hyväksyttiin 3.2.2020. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen tehtiin toimeksianto-

sitoumus (Liite 1) ja haettiin tutkimuslupa (Liite 2) kunnalta, joka hyväksyttiin 

13.3.2020. Suunnitteluvaiheessa yhteydenpidon tarve ohjausryhmän kanssa oli 

vähäistä ja tähän käytettiin viestimistä sähköpostilla. Yhteydenpidon välineeksi 

jatkossakin ohjausryhmä toivoi sähköpostia.  

 

Melin ym. (2012, 43) ohjeistaa kuinka sääntökirja kannattaa laatia. Laatiminen 

kannattaa aloittaa tutustumalla materiaaliin kunnat.net (nykyään kuntaliitto.fi) si-

vustolta, koulutustilaisuuksista, perehtymällä lainsäädäntöön ja kysymällä neu-

voa sääntökirjan jo laatineilta. Lisäksi on hyvä vertailla valmiita sääntökirjoja ja 

laatia niiden pohjalta omaan kuntaan parhaiten sopivia malleja. Sääntökirjan voi 

laatia yksittäinen henkilö, ryhmä kunnan asiantuntijoita, useampi kunta yhdessä 

sekä myös palveluntuottajat voivat osallistua sääntökirjan laatimiseen. Sääntö-

kirjaan voi pyytää kommentteja palveluntuottajilta ja muiden kuntien asiantunti-

joilta ja palveluntuottajille määriteltyjen ehtojen riittävyyttä ja toimivuutta tulee 

seurata jatkuvasti. (Melin ym. 2012, 43.) 



18 
 
4.3 Toteutusvaihe 

 
Salosen ym. (2017, 62) mukaan toteutusvaihe voi alkaa, kun suunnitelma on val-

mis ja hyväksytty organisaatiossa. Toteutusvaihe on vaativa työskentelystä vas-

tuussa oleville henkilöille. Toteutusvaiheessa edetään suunnitelman mukaan, 

mutta usein suunnitelmia joudutaan tarkentamaan toteutuksen edetessä. Doku-

mentointi on tehtävä huolellisesti, jotta siihen voidaan palata viimeistään arvioin-

tivaiheessa. (Salonen ym. 2017, 62.)  

 

Toteutusvaiheen oli tarkoitus alkaa 21.4.2020 pidettävällä verkkovälitteisellä kou-

lutuksella, jossa opastetaan palvelusetelin käyttöönottoon. Koulutus peruuntui 

kuitenkin vähäisen osallistujamäärän vuoksi eikä uutta vastaavaa koulutusta ollut 

tiedossa. Tieto koulutuksen peruuntumisesta tuli vasta viikkoa ennen koulutuk-

sen ajankohtaa, joten tämä lykkäsi hieman sääntökirjan laatimisen aloittamista. 

Ohjausryhmä päätyi siihen, että sääntökirjan laatiminen aloitetaan ilman koulu-

tusta tutustumalla muiden kuntien sääntökirjoihin ja palvelusetelin käyttöönoton 

oppaisiin. Ohjausryhmän toiveesta sääntökirjan tekijä oli puhelimitse yhteydessä 

toiseen kuntaan, joka oli jo aiemmin laatinut sääntökirjan. Tarkoituksena oli sel-

vittää miten, sääntökirja oli toisessa kunnassa laadittu. Tässä kunnassa sääntö-

kirja oli laadittu myös tutustumalla toisten kuntien sääntökirjoihin ja kokoamalla 

niistä omaan kuntaan sopiva malli.  

 

Sääntökirjan laatiminen alkoi toukokuussa 2020. Sääntökirjan laatija hyödynsi 

valmiita sääntökirja malleja. Sellaisia olivat esimerkiksi Palvelusetelin sääntökirja 

– Yleinen malli (Sitra 2011a) ja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja (Sitra 

2011b).  Ohjausryhmä oli tutustunut ennalta muutaman kunnan sääntökirjoihin ja 

esitti toiveita Pellon sääntökirjaan liittyen. Toiveena oli, että Pelloon tuleva sään-

tökirja ei olisi liian laaja vaan asiakeskeinen ja selkeä. Lisäksi sääntökirjan laatija 

vertaili muiden kuntien sääntökirjoja, jotka olivat internetissä saatavilla kuntien 

kotisivuilla. Muiden kuntien sääntökirjoista Pellon kunnan sääntökirjan toteutuk-

sessa hyödynnettiin Sallan (Sallan kunta 2018), Rovaniemen (Rovaniemen kau-

punki 2017), Kuopion (Kuopion kaupunki 2019), Etelä-Savon (Etelä-Savon sosi-

aali- ja terveysalan kuntayhtymä 2020), Päijät-Hämeen (Päijät-Hämeen hyvin-

vointikuntayhtymä 2018) ja Ylitornion (Ylitornion kunta 2017) sääntökirjoja. 
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Sääntökirja sisälsi yleisen- ja palvelukohtaisen osan. Yleinen osa laadittiin pitkälti 

Sitran valmiiden pohjien mukaan ja se sisälsi pakollisia lainsäädäntöön liittyviä 

ehtoja. Muidenkin kuntien sääntökirjan yleinen osa oli pitkälti Sitran valmiiden 

runkojen mukainen, eikä yleisessä osassa ollut juuri eroja eri kuntien välillä. Pal-

velukohtainen osa käsitteli kehitysvammaisten asumispalveluita. Palvelukohtai-

sen osan kohdalta sääntökirjan laatija tarvitsi moneen asiaan vielä täsmennystä 

ohjausryhmältä, että sääntökirja saataisiin vastaamaan Pellon kunnan tarpeita. 

Sääntökirjan sähköiseen raakaversioon laitettiin tehostevärillä kommentteja ja 

kysymyksiä ohjausryhmälle. Sääntökirjan laatimiseksi ohjausryhmältä pyydettiin 

varmennusta esimerkiksi palvelusetelijärjestelmän kohderyhmään kuuluvista asi-

akkaista. Ohjausryhmän näkemystä tarvittiin myös palvelusetelin arvon määräy-

tymiseen ja siihen, kuinka monta ryhmää palvelusetelin palvelutuotteita tulee. Li-

säksi ohjausryhmältä pyydettiin varmennusta, kuinka palvelut järjestetään juuri 

Pellon kunnassa. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi saattohoidon järjestäminen 

ja asiakkaiden terveydenhuollon järjestäminen. 

 

Sääntökirjan tekijä sai laadittua ensimmäinen version sääntökirjasta kesäkuussa 

2020. Versio lähetettiin sähköpostitse ohjausryhmälle. Kesän aikana ohjaus-

ryhmä tutustui sääntökirjaan ja teki korjausehdotuksia sääntökirjan sähköiseen 

raakaversioon. Ohjausryhmä käytti kommentteihinsa toisen väristä tehosteväriä, 

jolloin korjausehdotukset olivat helposti havaittavissa. Yleiseen osaan korjauksia 

ei juurikaan tullut. Palvelukohtaiseen osaan palvelusetelin kohderyhmään oli tul-

lut tarkennusta ja hieman laajennusta. Alun pitäen sääntökirjan oli tarkoitus tulla 

kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestämiseksi, mutta lisäryhmänä tuli ke-

hitysvammaisten päivätoiminta. Päivätoiminnan mukaan tulemisen takia sääntö-

kirjan laatijan piti etsiä lisää vielä uutta tietoa ja tutkia oliko sääntökirjoja tehty 

aiemmin vastaavaan. Palvelusetelin arvon määrittämiselle perustettiin oma 

ryhmä, joka valmistelee palvelusetelin arvon määräytymisen. Ryhmään kuuluivat 

Pellon kunnan hyvinvointijohtaja, hoitotyön esimies sekä toimistosihteeri. Palve-

lusetelin palvelutuotteet ohjausryhmä jaotteli viiteen luokkaan, joiden perusteella 

myös palvelusetelin arvon oli tarkoitus määräytyä. Lisäksi ohjausryhmä toivoi teh-

täväksi kustannusvastuut taulukon, mistä kävisi ilmi kuka vastaa taulukossa lue-

telluista kustannuksista; kunta, tuottaja vai asiakas itse. Vastaavanlainen kustan-

nusvastuut taulukko oli käytössä muutamissa muissa kunnissa joiden sääntökir-

joihin tutustuttiin.  



20 
 
Alkusyksyllä 2020 sääntökirjan laatija muokkasi sääntökirjaa ohjausryhmän toi-

veiden mukaisesti ja laittoi sen uudelleen ohjausryhmän kommentoitavaksi ja 

muokattavaksi. Versio lähetettiin sähköpostitse syyskuussa 2020. Lisä kommen-

tit ja kysymykset laitettiin jälleen tehostevärillä. Ohjausryhmälle esitetyt kysymyk-

set koskivat lähinnä sitä olivatko sääntökirjan laatijan tekemät muutokset sääntö-

kirjaan tarkoituksenmukaisia ja Pello kunnan toimintaa vastaavia. Ohjausryhmä 

antoi lopulliset korjausehdotuksensa sääntökirjaan ja kustannusvastuut tauluk-

koon maaliskuussa 2021. Korjausehdotuksia ei tässä vaiheessa juurikaan enää 

tullut ja ohjausryhmä hyväksyi sääntökirjan laatijan tekemät muutokset. Palvelu-

setelin palvelutuotteiden jaottelua piti vielä tarkentaa. Sääntökirjan laatija sai val-

miiksi ohjausryhmän hyväksymän version sääntökirjasta huhtikuussa 2021. Pal-

velusetelin arvon määrittämisen toimeksiantaja päätti siirtää myöhempään ajan-

kohtaan ja sen laatii siihen aiemmin valittu ryhmä. 

4.4 Arviointivaihe 

 
Salosen ym. (2017, 64–65) mukaan arviointivaiheessa verrataan kehittämistoi-

minannalla saatuja tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja laaditaan myös 

loppuraportti eli kirjallinen selostus kehittämistoiminnasta. Arvioinnin tulisi olla jat-

kuvaa ja sisältyä prosessin kaikkiin vaiheisiin. Pitäisi miettiä mikä muuttui ja mitkä 

olivat toiminnan vaikutukset, mitä opittiin ja missä mahdollisesti epäonnistuttiin. 

Kun kehittämistyölle asetetut tavoitteet ja tulokset on saavutettu, on kehittäminen 

onnistuneesti suoritettu. Kehittämistyöllä saadut hyödyt ja toiminnan muutokset 

ilmenevät valmiista tuotoksesta tai saaduista tuloksista. Lopuksi suunnitellaan, 

kuinka saatuja tuloksia tai tuotosta hyödynnetään jatkossa. (Salonen ym. 2017, 

64–66.)  

 

Sääntökirjan laatimisen aikana arviointi toteutui ohjausryhmän antamana palaut-

teena ja korjausehdotuksina sääntökirjaan. Ohjausryhmä vastasi sääntökirjan 

laatijan kysymyksiin ja ohjasi sääntökirjan sisällön muokkautumista. Näin sään-

tökirjasta saatiin laadittua mahdollisimman tarkoituksenmukainen Pellon kun-

nalle. Kun sääntökirja saatiin valmiiksi, pyydettiin ohjausryhmää arvioimaan ke-

hittämisprosessia. Ohjausryhmä piti sääntökirjan laatijan työskentelyä johdonmu-

kaisena ja vastuullisena. Lisäksi ohjausryhmä koki sääntökirjan laatijan vuorovai-



21 
 
kutuksen olleen säännönmukaista kehittämisprosessin aikana. Prosessin etene-

miseen vaikutti koronapandemia, joka aiheutti kiireitä ohjausryhmälle ja vähensi 

ohjausryhmän mahdollisuuksia käydä keskustelua sääntökirjan kehittämisestä. 

Sääntökirjan oli tarkoitus alun perin valmistua syksyllä 2020 mutta koronapande-

miasta johtuen sääntökirjan valmistumisen aikataulu siirtyi. 

 

Ohjausryhmä hyväksyi sääntökirjan version ja piti sitä tarkoitustaan vastaavana. 

Heidän mielestänsä kehittämistyölle asetetut tavoitteet oli saavutettu. Ohjausryh-

män mielestä kehittämistyön tulokset ovat palvelusetelin arvon määrittelyn jäl-

keen sovellettavissa toimintaan. Lopullisen hyväksynnän sääntökirjasta tekee hy-

vinvointilautakunta ennen kuin palveluseteli otetaan kunnassa käyttöön. Ohjaus-

ryhmältä kysyttiin sähköpostitse, kuinka sääntökirjaa aiotaan jatkossa hyödyntää 

muiden palveluiden kehittämisessä. Sääntökirjan kohderyhmää oli jo suunniteltu 

laajennettavan kehitysvammaisten lisäksi myös vammaispalvelun asiakkaisiin. 

Jatkossa sääntökirjaa oli tarkoitus hyödyntää ja käyttää pohjana ikäihmisten pal-

veluiden palveluseteleiden määrittämiseen, erityisesti avopalveluiden kehittämi-

seen. 
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5 SÄÄNTÖKIRJAN ESITTELY 

 
Kehittämistyön tuotoksena syntyi palvelusetelin sääntökirjasta versio 1 (Liite 3). 

Sääntökirja käsitteli kehitysvammaisten päivätoiminnan ja asumispalveluiden jär-

jestämistä. Sääntökirja laadittiin Pellon kunnalle palvelusetelin käytön ohjauk-

seen ja valvontaan. Se oli tarkoitettu myös palveluseteliasiakkaille ja palveluiden-

tuottajille. Asiakkaat saattoivat lukea siitä, millaisia palveluita heillä on oikeus 

saada. Palveluidentuottajat puolestaan saivat tietoa muun muassa kunnan aset-

tamista kriteereistä, joita palveluidentuottajien oli noudatettava palveluiden järjes-

tämisessä. Ohjausryhmä ohjasi sääntökirjan sisällön muodostumista. Sääntökir-

jan laatija toteutti sääntökirjan ohjausryhmältä saatujen toiveiden ja palautteiden 

mukaisesti. 

Sääntökirjaan muodostui yleinen osa sekä palvelukohtainen osa. Sääntökirjan 

yleinen osa mukailee Palvelusetelin sääntökirjan yleistä mallia (Sitra 2011a). 

Siinä määriteltiin käsitteet asiakas, palveluseteli, tulosidonnainen palveluseteli 

sekä omavastuuosuus. Lisäksi käsiteltiin omien otsikoiden alla, mitä sisältyy asi-

akkaan asemaan, palvelun tuottajan velvoitteisiin ja kunnan velvoitteisiin, sekä 

verotus, valvonta ja sääntökirjan muuttaminen. Palvelukohtaisessa osassa käsi-

teltiin Pellon kunnan omia ehtoja palvelusetelin myöntämiselle kehitysvammais-

ten päivätoimintaan ja asumispalveluihin. Palvelukohtaisen osan runkona käytet-

tiin Tehostetun palveluasumisen sääntökirjaa (Sitra 2011b). Tehostetun palvelu-

asumisen sääntökirjassa (Sitra 2011b) malli oli suunniteltu vanhuspalveluihin. 

Valmista mallia muokattiin ohjausryhmältä saatujen palautteiden perusteella so-

veltuvaksi kehitysvammaisten päivätoimintaan ja asumispalveluihin. Lisäksi huo-

mioitiin, kuinka palvelut järjestetään Pellon kunnassa.  

Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat asiakkaat määriteltiin kehitysvammalain 

(519/1977) mukaan. Lisäksi määriteltiin mitä päivätoiminta ja asumispalvelut tar-

koittavat. Palvelusetelillä hankittavat palvelutuotteet jaoteltiin viiteen ryhmään oh-

jausryhmän ohjeistuksen mukaisesti. Ryhmät olivat päivätoiminta, palveluasumi-

nen, tehostettu palveluasuminen luokka 1, tehostettu palveluasuminen luokka 2 

ja vaativa tehostettu palveluasuminen. Lisäksi eriteltiin millaisia avuntarpeita kun-

kin palvelutuotteen ryhmään kuuluvat asiakkaat tarvitsevat. Palvelusetelin arvon 

määräytyminen siirtyi myöhempään ajankohtaan. 
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Palvelun sisältövaatimuksia käsittelevästä kappaleesta tuli laaja. Siinä määritel-

tiin palveluyksikköä koskevat yleiset sopimusehdot, tilat, laitteet ja välineet, hen-

kilöstö, osaaminen, laadun hallinta, rajoitteiden ja pakotteiden käyttö, ateriat, tur-

vallisuus, raportointi ja valvonta, asiakasitietojen käsittely, dokumentointi ja arkis-

tointi. Palvelukohtaisessa osassa käsiteltiin omina otsikkoina myös palveluntuot-

tajan henkilökunnan pätevyysvaatimuksia, jotka ovat määritelty myös laissa ja 

palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus. Lisäksi käsiteltiin asiakkaan ostamat 

lisäpalvelut, jotka asiakas maksaa itse sekä määriteltiin palvelustelillä tuotettavan 

palvelun aikarajoitus, jolloin palveluntuottajan on tarjottavat asiakkaalle palvelu-

asumispaikkaa, jos tuottajan yksikössä on vapaa paikka.  

Toimeksiantajan toiveesta laadittiin myös kustannusvastuut taulukko. Vastaa-

vanlainen oli käytössä myös muutamissa muissa kunnissa, joiden sääntökirjoihin 

tutustuttiin. Taulukkoon jaoteltiin kuka vastaa taulukossa luetelluista kustannuk-

sista; kunta, tuottaja vai asiakas itse. Taulukossa listattuja kustannuksia olivat 

eriteltynä yleiset tilat ja yksityistilat ja esimerkiksi näiden vuokra, vakuutukset, 

puhtaana- ja kunnossa pito, kalusteet, vaatteet. Lisäksi erilaiset tuotantohyödyk-

keet, esimerkiksi ateriamaksu, vaipat, lääkkeet, henkilökunnan suojavarusteet, 

pyykkihuolto sekä IT-laitteet ja ohjelmistot. 

Sääntökirja luovutettiin Pellon kunnalle sähköisessä muodossa, mistä he voivat 

tarvittaessa muokata ja päivittää sitä helposti. Vielä on epäselvää, mihin sääntö-

kirja tulee kunnassa nähtäville. Lisäksi jatkossa, jos Pellon kunta päättää laajen-

taa palveluseteliä myös muihin kuin kehitysvammaisille suunnattuihin palveluihin, 

on muokkaaminen helppoa jo valmiista sääntökirjasta.   
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6 POHDINTA 

6.1 Kehittämistyön prosessi  

 
YAMK opintojen alkuvaiheessa kysyin omalta työnantajaltani Pellon kunnasta oli-

siko kunnassa tarvetta kehittämistyölle, joka voitaisiin toteuttaa opinnäytetyönä. 

Ajankohtaisena Pellon kunnassa oli kehitysvammaisten laitoshoidon purkaminen 

valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. Tämä oli suunniteltu toteutta-

vaksi palvelusetelin avulla, jota varten tarvittaisiin palvelusetelin sääntökirja. Pel-

lon kuntaan palvelusetelin oli tarkoitus tulla kokonaan uutena asiana. Aihe oli it-

selle uusi ja vieras, mutta vaikutti tärkeältä ja tarpeelliselta kunnalle, joten aihee-

seen hieman perehdyttyä päätin valita tämän aiheekseni. Mielestäni aihe sopi 

hyvin YAMK hyvinvointiosaamisen johtamisen koulutukseen. Palvelusetelin käyt-

töönoton ajallinen tarve ajoittui myös opintojeni kannalta hyvään ajankohtaan. 

Tämä kehittämistyö liittyi kunnan tarpeeseen purkaa laitoshoitoa ja järjestää uu-

delleen kehitysvammaisille suunnattuja palveluita ottamalla käyttöön palvelu-

seteli. Tavoitteena oli tuottaa palvelusetelin sääntökirja kehitysvammaisten päi-

vätoimintaan ja asumispalveluihin. Opinnäytetyössäni toteutin sääntökirjan ja ku-

vasin sääntökirjan laadintaprosessin etenemisen. Kehittämistyön aihe oli laaja 

yhdelle tekijälle. Välillä kehittämistyön edetessä olisi kaivannut toista tekijää ka-

veriksi ja vertaistueksi. Kehittämistyöhön varatut resurssit olivat pienet, joten pro-

sessin hallinta ja sisältöjen työstäminen jäivät enimmäkseen opinnäytetyönteki-

jälle. Kehittämistyön prosessin etenemisessä ohjausryhmä oli tärkeässä roolissa. 

Sääntökirjan laatiminen eteni ohjausryhmältä saatujen kommenttien ja palauttei-

den pohjalta.  

 

Tilanne kunnassa muuttui kehittämistyön tekemisen aikana. Kunta lähti muutta-

maan kehitysvammaisten asumispalveluja Aluehallintoviraston huomautuksen 

vuoksi. Sen mukaan kehitysvammaisten laitoshoito olisi tullut olla lakkautettuna 

vuoteen 2020 mennessä ja syksyllä 2020 kehitysvammaisten asumispalveluita 

järjestettiin edelleen laitoshoidossa. Kunta muutti kehitysvammaisten laitosasu-

misen palveluasumiseksi entisiin palvelukodin tiloihin. Tämän vuoksi myös pal-

velusetelin käyttöönottaminen siirtyi myöhemmälle ajankohdalle, eikä välitöntä 

tarvetta palvelusetelin sääntökirjalle ollut. Tällä hetkellä Pellon kunnassa kehitys-
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vammahuollon palvelut järjestetään kunnan toimesta. Kehitysvammaisten asu-

mispalvelut ovat sosiaalihuollon mukaista palveluasumista. Kehitysvammaisten 

ryhmäkoti Koivulakodissa on viisi tehostetun palveluasumisen paikkaa ja kahdek-

san tavallisen palveluasumisen paikkaa. Osalle tavallisessa palveluasumisessa 

olevista henkilöistä järjestetään myös työtoimintaa kunnan toimintakeskuksella.  

 

Kunta suunnitteli laajentavansa palvelusetelin käyttöä jatkossa muihin palveluihin 

ja käyttäjäryhmiin. Siivouspalveluita ehdotettiinkin lisättäväksi sääntökirjaan, 

mutta tämä päätettiin rajata kehittämistyön ulkopuolelle, ettei itse kehittämistyö 

laajenisi liikaa. Lisäksi sääntökirjaa suunniteltiin laajennettavan kehitysvammais-

ten lisäksi vammaispalvelun asiakkaisiin, mutta tämä rajautui myös kehittämis-

työn ulkopuolelle. Jatkossa kunnan laajentaessa palveluseteliä myös muille kun-

nan sote-palveluita tarvitseville ryhmille voi tätä jo valmista sääntökirjaa hyödyn-

tää. Sääntökirjan yleinen osa on hyödynnettävissä lähes suoraan muihinkin pal-

velusetelillä järjestettäviin palveluihin. Sääntökirjan palvelukohtaista osaa tulee 

muokata käyttäjäryhmän ja palveluiden mukaan, mutta niihinkin voi hyödyntää 

mallia jo tästä valmiista sääntökirjasta. Lisäksi tätä valmista sääntökirjaa voivat 

hyödyntää myös muut kunnat, jotka suunnittelevat ottavansa palvelusetelin käyt-

töön ja ovat laatimassa sääntökirjaa oman kuntansa tarpeisiin. 

 

Sääntökirjan sähköistä muotoa pidettiin hyvänä, mistä sitä on helppo muokata ja 

päivittää tarvittaessa. Sääntökirja on laajasti sidoksissa eri lakeihin, joten muu-

tostarve on ennakoitavissa. Sääntökirjan ehtoihin voi tulla muutoksia myös valta-

kunnalliselta tasolta sote uudistuksen edessä ja lainsäädännön muuttuessa. 

Muutoksia voi aiheuttaa myös paikallisella tasolla käytäntöjen muuttuminen kun-

nassa. Kunnassa olisikin hyvä organisoida ja suunnitella sääntökirjan päivitys ja 

ylläpito. 

 

Kehittämistyön tekeminen oli myös opettavainen kokemus. Kehittämistyö lisäsi 

ymmärrystä kunnallisesta päätöksenteosta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden 

järjestämisestä. Kehittämistyössä mukana oleminen tuotti mahdollisuuden oppia 

projektissa työskentelyä ja prosessin johtamista. Aiheeseen perehtyminen mah-

dollisti myös osaamisen laajentamisen kunnassa käsiteltäviin kehitysvammaisten 

palveluita koskeviin kysymyksiin, jotka ovat usein sosiaalialan osaamiseen pai-

nottuvia. Tulevaisuudessa palveluseteleiden käyttö tulee yleistymään, joten oli 
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hyödyllistä perehtyä aiheeseen. YAMK koulutuksen myötä uramahdollisuudet tu-

levat laajentumaan ja kehittämistyössä mukana olemisesta on hyötyä tässäkin 

asiassa. 

6.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 
Kankkusen ja Vehviläinen-Julkusen (2017, 211) mukaan eettisyys on kaiken tie-

teellisen toiminnan ydin. Tutkimusetiikkaan sisältyviä sääntöjä tarkastellaan suh-

teessa tutkimuskohteeseen, tavoitteeseen ja koko prosessiin. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen, 2017, 212.) Toikko ja Rantanen (2009, 121) linjaavat, että 

menetelmien, prosessin ja tulosten on oltava luotettavia. Kehittämistoiminnassa 

luotettavuudella tarkoitetaan ennen kaikkea käyttökelpoisuutta ja syntyneitä tu-

loksia on pystyttävä hyödyntämään. Kehittämistoiminta on sosiaalinen prosessi 

ja luotettavuuteen liittyy myös toimijoiden sitoutuminen. Sitoutumattomuus hei-

kentää aineistojen, menetelmien ja tulosten luotettavuutta. Virheiden mahdolli-

suus kasvaa, jos toimivat eivät osallistu kehitysprosessin kaikkiin vaiheisiin. 

(Toikko & Rantanen 2009, 121–122, 124.) 

Pellon kunta sitoutui toimeksiannossaan kehittämistyöhön. Kehittämistyölle haet-

tiin tutkimuslupa eettisten käytäntöjen mukaisesti. Sääntökirjan laadinnassa hyö-

dynnettiin Sitran laatimia valmiita palvelusetelin käyttöönoton oppaita ja sääntö-

kirjamalleja. Samoja Sitran sääntökirjamalleja oli hyödynnetty myös muissa kun-

nissa, joissa palveluseteli oli käytössä. Valmiiden mallipohjien ja ohjeistusten 

käyttö lisää luotettavuutta, sillä ne ovat suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen. Mal-

lipohjien toimivuuden puolesta puhuu myös niiden yleinen käyttö muissakin kun-

nissa. Sääntökirjan laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi ohjausryhmältä 

pyydettiin kommentteja ja korjausehdotuksia sääntökirjaan useaan kertaan. Vuo-

rovaikutus ohjausryhmän kanssa olisi kuitenkin voinut olla suunnitelmallisempaa 

ja säännöllisempää. Sääntökirjan laadinnan aikaan ohjausryhmän huomio ohjau-

tui etenkin koronapandemiaan, mikä vähensi ohjausryhmän mahdollisuuksia 

käydä keskustelua sääntökirjan kehittämisestä. Silti ohjausryhmä piti loppu-

tuotosta tarkoitustaan vastaavana.  

Ohjausryhmän toive oli, että sääntökirjan laadintaan osallistuva ryhmä pidettiin 

mahdollisimman pienenä, jotta tarvittaessa kaikki osalliset saataisiin koolle hel-
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posti. Sääntökirjan laatimiseen osallistuivat pelkästään kunnan työntekijät. Mah-

dolliset palveluseteliä käyttävät asiakkaat ja palvelun tuottajat eivät osallistuneet 

sääntökirjan laadintaan, joten heidän näkemyksensä sääntökirjasta jäi puuttu-

maan. Sääntökirjan toimivuutta ja hyödynnettävyyttä ei voitu vielä arvioida, sillä 

palvelusetelin käyttöön ottaminen siirtyi myöhempään ajankohtaan. Jatkossa kun 

Pellon kunnassa on otettu palveluseteli käyttöön, olisi aiheellista tarkastella jat-

kotutkimusaiheena sääntökirjan toimivuutta, jotta se palvelee Pellon kuntaa, pal-

velusetelin käyttäjiä ja palveluiden tuottajia mahdollisimman hyvin. 
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