Asumispalveluiden ja
kotihoidon palvelusetelin
sääntökirjan kehittäminen

Kansallinen kehittämishanke 2021-2022

Kehittämishanke
Vertikal Oy toteuttaa kansallisen
hankkeen, jossa luodaan universaali pohja
asumispalveluiden ja kotihoidon
sääntökirjalle.
Vertikal on toteuttanut vastaavan
hankkeen 2020-2021
varhaiskasvatukselle.
Universaali sääntökirja helpottaa ja
yksinkertaistaa organisaation oman
sääntökirjan laadintaa merkittävästi ja
mahdollistaa uudella tavalla
organisaatioiden yhteistoiminnan.
Yksityisten palveluntuottajien kannalta
yhtenäisyys helpottaa toimintaa eri
toimijoiden kanssa.

Hankkeen lähtökohtia
• Palvelusetelin käyttöä ohjataan
kuntakohtaisella palvelusetelin sääntökirjalla
(joka pohjautuu Sitran mallisääntökirjaan 2011)
• Palvelusetelin käyttö on laajentunut ja
laajenee jatkuvasti
• Sääntökirjat ovat kirjava kokonaisuus, niiden
yhtenäistämiseen ja selkeyttämiseen on olemassa
tarvetta
• Sääntökirjat eri organisaatioissa ovat pohjimmiltaan
melko samankaltaisia, vaikka pääosin ne on laadittu
itsenäisesti à tekstit ovat siirtyneet sääntökirjasta
toiseen
àSÄÄNTÖKIRJAT KANNATTAA
YHTENÄISTÄÄ YHTEISTOIMINTANA

Hankkeen tavoitteet
• Yhdenmukaistaa sääntökirjoja ja täten
vähentää merkittävästi työmäärää
sääntökirjojen laadinnassa
• Yksinkertaistaa sääntökirjoja nykyistä
tiiviimmiksi
• Helpottaa sääntökirjojen laadintaa ja
käyttöä
• Helpottaa palvelusetelituottajien asemaa,
kun eri kuntien ja kuntayhtymien
sääntökirjat ovat yhtenäisempi kokonaisuus
• Jakaa kokemuksia ja ajatuksia eri
toimijoiden kesken
• Varmentaa sääntökirjojen juridista
kestävyyttä eri tilanteissa

Toteutus
• Hanke koostuu 3-4 työseminaarista sekä
erillisestä loppuseminaarista, kunkin kesto noin
3 tuntia
• Osittain omat erilliset osiot asumiselle ja
kotihoidolle
• Seminaarit toteutuvat vuorovaikutteisina
etäseminaareina
• Seminaarit toteutetaan ajalla joulukuu 2021toukokuu 2022
• Jokainen seminaari nauhoitetaan ja sen voi
myös katsoa erikseen haluamanaan
ajankohtana
• Koulutuksen aikana tuotetut materiaalit jäävät
osanottajien käyttöön
• Sääntökirjamateriaali siirtyy lisenssillä
osallistujaorganisaation käyttöön ajalle 20222023
• Vertikal huolehtii jatkuvasti sääntökirjan
päivittämisestä

Asiantuntijat
• Hankkeen vetäjinä toimivat Riitta
Pylvänen ja Simo Pokki
• Riitta Pylvänen on toiminut pitkään
Keski-Suomessa
palveluseteliasiantuntijana
• Simo Pokki on ollut asiantuntijana
useissa soten palvelusetelihankkeissa.
Hän oli vastaava asiantuntija vuonna
2020-2021 varhaiskasvatuksen
vastaavassa hankkeessa
• Jokainen osanottaja on asiantuntija ja
tuo mukanaan oman ja oman
organisaationsa kokemuksen ja
osaamisen

Hinnat ja ilmoittautuminen
• Hinta määrittyy osallistuvan organisaation
asumispalveluiden ja kotihoidon menojen
toteuman mukaan 2020 tasossa (brutto, kaikki
menot, sekä omat, ostot että palveluseteli)
• alle 5 miljoonaa euroa, hinta 1 300 euroa
• 5 – 10 miljoonaa euroa, 1 850 euroa
• 10 – 30 miljoonaa euroa, 2 500 euroa
• 30 – 100 miljoonaa euroa, 3 000 euroa
• yli 100 miljoonaa euroa, 3 500 euroa
• Hintoihin lisätään alv 24 %
• Hinta on organisaatiokohtainen, osanottajia
kunnasta voi olla useita
• Pyydämme ilmoittautumista hankkeeseen
viimeistään 25.11.2021 os. sarianne@vertikal.fi
• Tiedustelut asiaa koskien simo.pokki@vertikal.fi
tai 0440 885599
• HUOM! Yksityiset organisaatiot voivat osallistua
seurantaorganisaatioina. Asiaa voi tiedustella
Simo Pokilta.

VERTIKAL OY
• Toteuttanut laskentaa ja selvityksiä yli 100
kunnalle ja kuntayhtymälle viimeisen 10 vuoden
aikana, muun muassa tuotteistusta ja hinnoittelua
• Tehnyt useita palveluseteliselvityksiä
• Toteuttanut asiantuntijahankkeita 15 vuoden ajan
• Tuottanut ikääntyneiden palveluiden kansallisen
visualisoidun tietokannan SETTI
• www.vertikal.fi

