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Esityksen sisältö
 Toimintaympäristö
 Valinnanvapaus
 Mistä näkökulmista olen valinnanvapautta tarkastellut? 

 Väitöstutkimus: Setelipeliä, erityisesti iäkkään näkökulma
 Artikkeli: työntekijän asiantuntijuuden näkökulma
 Valinnanvapauden Sote-Maku maakuntavalmistelija: 

palvelunjärjestelmän näkökulma
 Keskeiset havainnot tutkimukseni pohjalta  ja peilaus 

Avain kansalaisuuteen- hankkeeseen
 Lopuksi: Miten toimintaympäristö uudistuu?
 Keskeistä: kuka järjestelmää ohjaa ja kuka vastaa
 Lähteet 
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Toimintaympäristö tässä ajassa
 Toimintaympäristön muutospaineiden on katsottu aiheutuvan

 globalisaatiosta, 
 julkistalouden kriisistä, 
 keskiluokan voiman kasvusta sekä 
 uusliberalistisesta käänteestä (Anttonen, Häikiö & Valokivi 2012, 20; Julkunen 2001, 2006; Vabø 2006; Szebehely 

2012; Rostgaard 2012). 

Näiden kaikkien katsotaan kytkeytyvän toisiinsa. Kansainvälinen kilpailu ja 
uusien ja laadukkaampien palveluiden vaade haastaa julkisen talouden 
kestokyvyn, joka joutuu puristuksiin myös ikääntyvän väestön lisääntymisen ja 
kansalaisten odotusten kasvamisen johdosta (Moisio ym. 2014, 13). 

 Keskeinen käsite tätä kehityskulkua tulkittaessa on hallinta, jonka
taustalla voidaan nähdä olevan sekä pyrkimys ottaa haltuun entistä 
monimutkaisempaa ja monitoimijaisempaa hoivapalvelukenttää sekä 
kehittää palveluiden tuotantoa yksilöllisemmäksi (Pierre & Peters 2010, 3; Anttiroiko 2010, 
11; Burau & Vabo 2011). 

 Yksilön valintoja ja vastuuta korostava aktiivinen kansalaisuus -käsite on 
korvaamassa käsitteen sosiaalinen kansalaisuus, joka toi vahvemmin esiin 
yhteiskunnan vastuuta kansalaisista (Anttonen & Sipilä 2000, 14, 275; Niiranen 2002, 66; Häikiö ym. 2011; 
Anttonen ym. 2012, 27).  
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Hallinta

Aktiivinen
kansalaisuus

Välineen käyttö

• Monitoimijuus

• Valinnanvapaus 
ja yksilön asema 
valintojen tekijänä

• Palveluista 
neuvottelu vuoro-
vaikutuksessa

Käynnissä on siirtymä byrokraattisena pidetystä hallinnosta kohti monitoimijaisempaa 
hallintaa, jossa vastuuta ja valtaa siirtyy yhteisöille,  yksilöille ja enenevästi myös 
markkinoille. Tämä edellyttää ja synnyttää aktiivisia kansalaisia. Muutokset 
kietoutuvat ja näyttäytyvät instituutioiden ja ihmisten kohtaamisissa.

Toiminta-
ympäristön 
muutos

Yksilön 
muuttuva 
asema

Kohtaa
minen

Toimintaympäristön ja asiakkaan aseman muutos 



Valinnanvapauden toimintaympäristö 
(edellytykset ja esteet)

Poliittinen 
ympäristö  
ja sääntely

Palvelun-
järjestäjän 

linjaukset ja 
asenteet

Tieto-
teknologiset 

ratkaisut 

Tuottajatieto 
ja tarjonta

Asiakkaan (ja 
läheisten) 
asenteet
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Valinnanvapaus

 Keskeinen ohjenuora hyvinvointivaltiota 
uudistettaessa 
 Tavoitteena yhteiskunnan modernisointi
 Yksilön roolin korostaminen 
 Palveluiden tehokkuus ja parempi laatu

 Korostuu EU:n ohjelmissa ja uudessa lainsäädännössä
 Suomessa valinnanvapaus on nähty 

 aluksi keinona lisätä itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta (mm. 
sosiaalihuollon periaatekomitea 1972)

 sitten itsenäisenä päämääränä ja myöhemmin myös
 keinoina hillitä sote-palvelujen kustannuksia ja lisätä 

markkinoistumista 
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Valinnanvapauden asteet 

 Le Grand (2007) : kuka, mitä, miten, missä, koska 
 Briitta Koskiaho (2008, 286): 
 Alimmalla asteella henkilö voi valita palvelupaikkojen 

tai palveluntuottajien välillä (esim. palveluseteli, uusi 
terveydenhuoltolaki)  (Kuka/ mikä yritys)

 Toisen asteen valinta käsittää mahdollisuuden valita 
erilaisten (sote)-palvelujen sisältöjen välillä (esim. 
henkilökohtainen budjetti) (kuka, mitä rajatusti, missä)

 Korkeinta astetta edustaa käyttäjille annettava oma 
budjetti, jonka henkilö voi käyttää omaa hyvinvointiaan 
edistävällä tavalla (esim. Kent- card).   
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Näkökulmani asiaan

 Väitös (2016): SETELIPELIÄ -Tutkimus palveluseteliä
säännöllisessä kotihoidossa käyttävien iäkkäiden
henkilöiden valinnanvapaudesta. Tarkastelussa lähinnä
asiakkaiden näkökulma

 Artikkeli, Sosiaaalityön vuosikirjassa 2018, jossa
tarkasteltiin työntekijän roolia valinnanvapautta
käytettäessä

 Päijät-Hämeen sote-maakuntavalmistelussa
valinnanvapauden valmistelijana
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SETELIPELIÄ: Kuka voi valita?
 Kunta /kuntayhtymä päättää, otetaanko palveluseteli käyttöön ja 

mihin palveluihin ja millä ehdoin sitä on mahdollista käyttää.
 Alueellinen tarjonta vaihtelee 
 Aloitteen palvelutarpeen arvioinnista tekee usein omainen tai 

työntekijä. 
 Palveluohjaaja päättää sen, kenelle palveluseteliä tarjotaan. 
 Yksilön on ensin ”myytävä” itsensä haavoittuvana 

avuntarvitsijana palvelujen piiriin päästäkseen ja sen jälkeen 
täysivaltaisena kuluttajana palvelusetelin saadakseen. 

 Läheisten apu setelin käytössä on monesti tarpeen tai jopa 
edellytys setelin saannille.

 Palvelun käyttäjän resurssit (taloudelliset, omat kognitiiviset ja 
lähipiirin resurssit) vaikuttavat siihen, voiko asiakas ottaa setelin 
vastaan
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SETELIPELIÄ: Mitä voi valita?
 Palveluntuottajan (jos on varaa, jos tuottajan listoilla 

tilaa, jos asiakkaan palvelutarve ja asuinpaikka sopiva)
 Palveluseteliä käyttävät iäkkäät henkilöt pitävät palvelusetelin 

etuna erityisesti sitä, että taloudellisen lisäresurssin turvin voi 
palvelutarpeiden lisääntyessä jatkaa tutun palveluntuottajan 
kanssa.

 Lisäksi he pitävät tärkeänä mahdollisuutta ostaa lisäpalveluja 
samalta palveluntuottajalta, mikä ei ole mahdollista kunnallisen 
kotihoidon asiakkaille. 

 Iäkkäät henkilöt pitävät valinnanvapautta kuitenkin liian 
kapeana. Palvelun sisältöä, palvelutuotantopaikkaa 
(koti tai asumispalvelu), palvelua tuottavaa henkilöä, 
käyntiaikaa eikä palvelun kestoa ole mahdollista valita. 
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SETELIPELIÄ: Vaikutukset asiakkaaseen, 
palvelujen laatuun, palvelujärjestelmän 

kehittymiseen
 Palvelusetelijärjestelmään, palveluntuottajiin ja 

asiakkaan tilanteeseen liittyvät reunaehdot rajaavat 
asiakkaan valintamahdollisuuksia

 Laatu ei välttämättä kohene kolmen V:n vuoksi. 
Palveluja ei vertailla, niistä ei valiteta, eikä niitä 
vaihdeta. Laadun kehittämiseen ei kannusteita, koska 
siitä ei saa etukäteen tietoa, vaan tuttuus ja hinta 
ratkaisevat

 Järjestelmätasolla tieto palvelujen tehokkuuden ja 
kustannussäästöjen lisääntymisestä ristiriitaista, 
asiakaskunnan polarisaatio haastaa universalismin (ts. 
vain valintojen tekoon kykeneville lisää päätösvaltaa)  
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Artikkeli Sosiaalityö valinnanvapauden 
edessä (Kuusinen-James & Seppänen 2018)

 Valintamallien kriittiset kysymykset yksilön kannalta: 
 1) Onko yksilöllä tietoa valintamahdollisuudesta ja tietoa 

erilaisista vaihtoehdoista, 
 2) onko hänellä kiinnostusta tarjolla olevan 

valinnanvapauden käyttämiseen,  
 3) kykyä arvioida vastaako palvelu hänen tarpeeseensa
 4) saako asiakas tukea valinnan teolle. 
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Onko kiinnostusta tarjolla olevan 
valinnanvapauden käyttämiseen?

 Amerthya Senin (mm. 2006) sekä Martha Nussbaumin (mm. 2011) 
kehittämään pystyvyyteen liittyvän lähestymistavan (Capability
approach) mukaan tärkeää on se, että ihmisen toimintakyky ja 
ympäröivät rakenteet mahdollistavat hänelle mielekkäiden 
valintojen tekemisen arvokkaina pitämiensä päämäärien 
saavuttamiseksi. 

 Useiden tutkimusten mukaan palveluntuottajan valintaa 
tärkeämpänä pidetään palvelun sisällön, palveluajankohdan ja 
palvelua tuottavan työntekijän valintaa, mutta näitä ei ole 
mahdollisuutta valita (mm. Vabø 2006, 408; Erlandsson ym. 2013, 
73; Vamstad 2015, 14: Kuusinen- James 2016, 177-178). 
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Erilaisia kuluttajarooleja (Kuusinen-James & Seppänen 2018)
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Valinnan kohteena oleva asia koetaan merkitykselliseksi  

  

haavoittuva kuluttajuus  kuluttajuus 

 

Yksilön resurssit heikot   Yksilön resurssit vahvat 

 

 

hapuileva kuluttajuus  haluton kuluttajuus 

 

 

Valinnan kohteena olevaa asiaa ei koeta merkitykselliseksi 

Kuvio 2: Kuluttajuuden rakentuminen yksilön resurssien ja motivaation pohjalta 



Yhteenveto: valinnankohteen merkityksellisyys 
ja yksilön resurssit

 Tilanteessa, jossa valinnankohde koetaan merkitykselliseksi ja 
ihmisen resurssit ovat vahvat kyseessä voidaan sanoa olevan 
nykyisen ajattelutavan mukainen kuluttajuus.

 Mikäli valinta koetaan merkitykselliseksi, mutta yksilön resurssit 
vaihtoehtojen selvittämiseen ja valintamahdollisuuksien käyttöön 
ovat vähäiset, kyseessä on haavoittuva kuluttajuus. 

 Jos taas tarjottua valintamahdollisuutta ei koeta merkitykselliseksi, 
kyseessä voi olla joko haluton kuluttajuus tai 

 myös hapuileva kuluttajuus, mikäli valinnan kohteen pitäminen 
merkityksettömänä johtuu liian vähäisestä tai virheellisestä tiedosta. 
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Keskeiset havainnot  ja peilaus Avain 
kansalaisuuteen- hankkeeseen

Palveluseteli tutkimuksessani
 Valinnanvapaudella 

tarkoitettiin yksityisen tuottajan 
tai yksikön valintaa ja tätä 
valinnan kohdetta pidettiin 
liian kapeana, lisääntynyt 
sääntely kavensi 
paradoksaalisesti eri 
toimijoiden päätösvaltaa 

 Palvelun piiriin päästäkseen 
pitää olla heikko ja setelin 
saadakseen vahva (tai auttava 
omainen) rajaus 
myöntämisessä

Avain kansalaissuuteen/HB
 Asiakkaan tarpeiden ja 

tavoitteiden mukaiset valinnat 
tukemaan asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta ja 
osallisuutta (valinnan kohde 
laajempi, myös sisältöä) 

 Jossain määrin sama tilanne?
HB:n katsottu sopivan erityisesti 
paljon palvelua tarvitseville/ tuki
myös sellaisille, joilla ei ole 
omaisia, jos seteli soveltuva 
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Miten toimintaympäristö uudistuu?

 Palvelusetelin ja HB kehittämisen vuoksi 
valinnanvapautta sosiaalihuollossa kehitetty 
erityisesti markkinaehtoisesti (terveydenhuollon 
puolella valinta avattu myös julkisten palvelujen sisällä)

 Kehitystyö haastaa kuitenkin myös rakentamaan 
julkisten palveluiden toimintamalleja asiakkaiden 
tarpeita ja toiveita enemmän huomioivaan suuntaan

 Valinnan väline (palveluseteli, HB) ei ole sinänsä hyvä 
tai huono, vaan se miten se rakennetaan ja miten sitä 
käytetään valtaistaa eri toimijoita
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Kuka järjestelmää ohjaa ja kuka kantaa vastuun?
Hyvinvointipalvelumarkkinoiden perustyypit Jane Gingrichin (2011) mukaan 

Palvelujen
jakautu-
misen
ulottuvuus

Rahoittajan/ 
järjestäjän 
suuri vaikutus

Käyttäjän 
suuri vaikutus

Tuottajan suuri 
vaikutus

Kollektiivi-
nen vastuu

Ohjatut 
markkinat

Käyttäjä-
lähtöiset 
markkinat 

Lehmänkauppa-
markkinat

Yksilöiden 
vastuu

Etuuksia 
supistavat 
markkinat

Kahden 
kerroksen 
markkinat 

Yksityissektori-
lähtöiset markkinat
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Tuotannon ohjauksen ulottuvuus



Kiitos!
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Kiitos! Kiitos!
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