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• Luo asiakkaille enemmän valinnan mahdollisuuksia

• Tukee pienten yrityksen toimintaa

• Markkinoilla on riittävästi vaihtoehtoja

• Palvelusetelitoiminta joustavoittaa palvelurakennetta ja turvaa 
osaltaan palveluiden saatavuutta

• Yritykset kilpailevat laadulla

• Toimivat markkinat pitävät hinnat kilpailukykyisinä

Monituottajamalli



Yksityiset palvelut

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

• Mistä löydän yksityiset palvelun tuottajat?

• Miten voin varmistua tuottajien laadusta?

• Miten voin varmistua tuottajien luotettavuudesta?

• Paljonko yksityiset palvelut maksavat?

• Mistä näen hinnat, kuinka hintavertailua voi tehdä?



Asiakkaat haluavat tietää mistä he 
voivat löytää yksityiset palvelut, kuka 
palveluita tuottaa ja mitä ne maksavat

Tarvitaan väline, rekisteri, joka:

• Palvelee sekä asiakkaita että kuntaa

• Ja joka mahdollistaa toimivan ohjauksen yksityisiin 

palveluihin



Mitä tietoja rekisterissä voisi / pitäisi olla?

• Yksityiset palvelut

• Omarahoitteiset palvelut

• Palvelusetelillä tuotetut palvelut

• Julkiset palvelut tai selkeä ohjaus niihin

• Kunnan ostopalvelut

• Järjestöjen palvelut

• Vapaa-ehtoiset toimijat

• Yhteystiedot

• Hinnat

• Saatavuustiedot

• Vapaat ja paikat

• Mahdollisuus varata ostaa



Esimerkki

Jyväskylässä käytössä oleva rekisteri / 

palveluohjauksen väline

www.klemmari.info

Yksityisten palveluntuottajien markkinapaikka

• Omarahoitteiset palvelut

• Palvelusetelipalvelut

• Yhteystiedot

• Hinnat

• Ym.

http://www.klemmari.info/




Arjesta nousevien tarpeiden kuuntelu

• Tukipalvelut

• Lastensuojelun kotipalvelu

• Kauppa- ja ateriapalvelut

• Myös muut ”erityistarpeet” jatkossa

• Tuotteistus tärkeässä roolissa

Case: Jyväskylän kaupungin tukipalveluiden 

tuottajat Klemmariin

• Kunnan rekisterinpitovelvollisuus tukipalveluissa

• Oiva-keskus ohjaa asiakkaat ostamaan 

tukipalveluita itse

• Asiakkaille voidaan helposti antaa lista, josta he 

näkevät tukipalveluiden tuottajat ja tukipalveluiden 

hinnat







Kokemuksia tukipalveluiden käyttämisestä

Palveluohjaaja

• Asiakkaiden ohjaaminen on helppoa Klemmarilistan avulla

• yrityksen yhteystiedot, hinta ja sijainti ovat asiakkaille tärkeitä 

tietoja

• Tukipalveluista keskustellaan asiakkaiden kanssa päivittäin, myös 

ohjauksia tapahtuu päivittäin

Asiakas

• Palautetta ei ole kerätty vielä järjestelmällisesti, palautetta on tullut 

aika vähän. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa tietoihin. 

Palveluntuottajilta toivotaan parempaa tavoitettavuutta.

Yrittäjä

• Tukipalveluiden tuottajien määrä on tuplaantunut viime vuodesta

• Yritykset ovat saaneet paljon uusia asiakkaita tätä kautta



Yksityiset palvelut

Kysymyksiä, löytyivätkö vastaukset?

• Mistä löydän yksityiset palvelun tuottajat?

• Miten voin varmistua tuottajien laadusta?

• Miten voin varmistua tuottajien luotettavuudesta?

• Paljonko yksityiset palvelut maksavat?

• Mistä näen hinnat, kuinka hintavertailua voi tehdä?



Vastaukset alun kysymyksiin yksityisistä palveluista?

• Jyväskylässä yksityiset palvelun tuottajat löytyvät 

kootusti Klemmarista, se on palveluohjaajien 

käyttämä väline tällä hetkellä

• Laadun ja luotettavuuden takeita: omavalvonta 

suunnitelmat, kuntayhteistyö > kunta valvoo, 

yritysten koulutus, asiakaspalautteet, tarjontaa on > 

yritysten on panostettava laatuun jotta asiakkaat 

valitsevat heidät, Klemmarissa olevat yritykset 

kuuluvat yhteisöön, yritys tunnetaan (paikallinen 

yhteistyö)

• Omarahoitteisten palveluiden, 

palvelusetelipalveluiden ja tukipalveluiden hinnat 

löytyvät Klemmarista



Miten tyytyväinen olet 

palvelusetelillä tuotettuun 

palveluun?

Vanhus- ja vammaispalveluiden 

palveluseteliasiakkaat

2011 2012 2013 2011 - 2013 yhteensä

n = 88 103 79 270

% % % %

Erittäin tyytyväinen 42 % 47 % 56 % 48 %

Melko tyytyväinen 51 % 51 % 43 % 49 %

Tyytymätön 7 % 2 % 1 % 3 %

Asiakastyytyväisyys (kotihoidossa)



Asiakastyytyväisyys ja palveluiden laatu (kotihoidossa)



Lopuksi

Yksityinen palveluntuotanto on pieni mutta tärkeä osa 

kokonaisuutta. Se voi kasvaa paljonkin, mutta ei 

koskaan korvaa julkista palveluntuotantoa. 

Monituottajamalli on tätä päivää ja tulevaisuutta.

Ohjaus yksityisiin palveluihin tulee olla mietittynä ja 

hyvin toteutettuna kunnan puolelta.

Yksityisten tuottajien tulee tuotteistaa palvelunsa 

entistä paremmin niin, että ne ovat helposti 

löydettävissä, ymmärrettävissä ja ostettavissa.



Kiitos!

Mia Lindberg

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy

mia.lindberg@jykes.fi

040 511 8325

www.klemmari.info

Yksi osoite, monta arkea helpottavaa palvelua

mailto:mia.lindberg@jykes.fi
http://www.klemmari.info/

