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Setlementti Louhela ry… 
… on kuin räsymatto, tukevaan loimeen käsin tehty, ekologinen, 
lämmin, aito, elämää nähnyt, erilaisista elämäntarinoista yhdeksi 
kudottu, historiaa ja perinnettä, mutta samalla alati kehittyvä…

• yleishyödyllinen yhdistys

• osa toiminnasta osallisuutta ja toimintakykyä ylläpitävää ja 
vahvistavaa  kansalaisjärjestötoimintaa

• osa toiminnasta toimintaympäristön ja ihmisten tarpeista 
nousevien varhaiskasvatus-, sosiaali- sekä ohjaus ja 
koulutuspalveluiden tuottamista niitä tarvitseville. 

• Juhla- kokous- ja ateriapalveluistamme vastaa tytäryhtiömme 
Louhelan juhla- ja pitopalvelu Oy.



Toiminta ja palvelut
…

Lapset ja nuoret

• varhaiskasvatus
• eritystä tukea tarvitsevien lasten ja -

nuorten toiminta
• lapsiperheiden kotipalvelu
• lapsiparkki
• erityislasten tilapäishoito
• harrastekerhotoiminta
• loma-ajan toiminta
• soitonopetus- ja bänditoiminta



Toiminta ja palvelut
Kansalaistoiminta
• monikulttuurinen työ
• vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja 

avunvälitys
• olohuonetoiminta
• erityistä tukea tarvitsevien ohjaus

Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten
palvelut
• kotipalvelu
• ateriapalvelu

Opinto- ohjaus- ja koulutuspalvelut
• kuntouttava työtoiminta
• sosiaalinen kuntoutus
• opintoryhmät
• lyhytkurssit

Hankkeet
• KOHAUS -Kohti aktiivista osallisuutta
• YES – yrittävää elämää Suomessa



Henkilökohtainen budjetti 
-palveluntuottajaksiko?

• ei mitään menetettävää, ehkä uusia
mahdollisuuksia

• aikataulun ratkaisi aktivinen asiakas, 
lähdimme liikkeelle tukipalveluista

• listasimme tarjolle myös
päivätoiminnan sekä ilmaispalveluita



Prosessin kulku

• ohjeet ja kriteerit olivat selkeät
palveluntuottajaksi hakeutumisessa

• kriteerien täyttymisessäkään ei ollut
ongelmaa

• oman monimuotoisen ja yksilöllisesti
rakennettavan palvelun
muotoileminen Vaanan raameihin sen
sijaan haasteellista

• nopea päätöksenteko ja asiakkuudet
voivat alkaa



Onko jokin muuttunut 
kokeilun myötä?

• enemmistö asiakkaista edelleen
itsemaksavia, joitakin kunnan
palvelusetelillä

• uusia asiakkaita ei ole tullut, mutta
eivät vanhatkaan ole kadonneet, yksi
vanhoista nyt “hebu-asiakas”

• laadukas työ jatkuu

•



Miksi näin?

• oma aktiivisuus verkostoitumisessa ja 
henkilökohtaisen budjetin
mahdollisuuden markkinoinnissa ollut
heikkoa

• netissä olevasta asiakkaan
palveluportaalista https://keski-
uusimaa.vaana.fi/henkilokohtainen-
budjetti, on lähes mahdotonta päästä
näkemään kaikkia palveluita huonon
rakenteen takia

• palveluohjauksen rooli?

https://keski-uusimaa.vaana.fi/henkilokohtainen-budjetti


Käyttämättömiä
mahdollisuuksia?

• Järjestöjen palvelutoimintaa tukeva
toimintakykyä ja osallisuutta
vahvistava toiminta

o olohuonetoiminta

o vapaaehtoistoiminta

o tapahtumat



Kokonaisuuden hallinta – onko sitä?

• löytääkö asiakas tarvitsemansa tiedon?

• onko asiakkaan löytämä tieto riittävää ja selkeää
päätöksenteon näkökulmasta?

• tiedon siirto, erilaiset tietojärjestelmät, jääkö osa
asiakkaan kannalta tärkeästä tiedosta “leijumaan”

• voiko palveluneuvoja hallita kaikki tarjolla olevien
asiakasta tukevien palvelujen ja toiminnan
mahdollisuudet?

• Miten turvataan, että eri palveluntuottajien työ ei ole 
irrallista, vaan yhteistä työtä asiakkaan parhaaksi?



… mutta sote ja valinnanvapaus voi edelleen 

olla myös mahdollisuus,

jonka kehittämistyössä haluamme olla mukana

Kiitos!



SOTE ja valinnanvapaus 

– uhka vai mahdollisuus?

Synnöve Sternberg 8.11.2018



Setlementti Louhela ry… 
… on kuin räsymatto, tukevaan loimeen käsin tehty, ekologinen, 
lämmin, aito, elämää nähnyt, erilaisista elämäntarinoista yhdeksi 
kudottu, historiaa ja perinnettä, mutta samalla alati kehittyvä…

• yleishyödyllinen yhdistys

• osa toiminnasta osallisuutta ja toimintakykyä ylläpitävää ja 
vahvistavaa  kansalaisjärjestötoimintaa

• osa toiminnasta toimintaympäristön ja ihmisten tarpeista 
nousevien varhaiskasvatus-, sosiaali- sekä ohjaus ja 
koulutuspalveluiden tuottamista niitä tarvitseville. 

• Juhla- kokous- ja ateriapalveluistamme vastaa tytäryhtiömme 
Louhelan juhla- ja pitopalvelu Oy.



Toiminta ja palvelut
…

Lapset ja nuoret

• varhaiskasvatus
• eritystä tukea tarvitsevien lasten ja -

nuorten toiminta
• lapsiperheiden kotipalvelu
• lapsiparkki
• erityislasten tilapäishoito
• harrastekerhotoiminta
• loma-ajan toiminta
• soitonopetus- ja bänditoiminta



Toiminta ja palvelut
Kansalaistoiminta
• monikulttuurinen työ
• vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja 

avunvälitys
• olohuonetoiminta
• erityistä tukea tarvitsevien ohjaus

Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten
palvelut
• kotipalvelu
• ateriapalvelu

Opinto- ohjaus- ja koulutuspalvelut
• kuntouttava työtoiminta
• sosiaalinen kuntoutus
• opintoryhmät
• lyhytkurssit

Hankkeet
• KOHAUS -Kohti aktiivista osallisuutta
• YES – yrittävää elämää Suomessa



Henkilökohtainen budjetti 
-palveluntuottajaksiko?

• ei mitään menetettävää, ehkä uusia
mahdollisuuksia

• aikataulun ratkaisi aktivinen asiakas, 
lähdimme liikkeelle tukipalveluista

• listasimme tarjolle myös
päivätoiminnan sekä ilmaispalveluita



Prosessin kulku

• ohjeet ja kriteerit olivat selkeät
palveluntuottajaksi hakeutumisessa

• kriteerien täyttymisessäkään ei ollut
ongelmaa

• oman monimuotoisen ja yksilöllisesti
rakennettavan palvelun
muotoileminen Vaanan raameihin sen
sijaan haasteellista

• nopea päätöksenteko ja asiakkuudet
voivat alkaa



Onko jokin muuttunut 
kokeilun myötä?

• enemmistö asiakkaista edelleen
itsemaksavia, joitakin kunnan
palvelusetelillä

• uusia asiakkaita ei ole tullut, mutta
eivät vanhatkaan ole kadonneet, yksi
vanhoista nyt “hebu-asiakas”

• laadukas työ jatkuu

•



Miksi näin?

• oma aktiivisuus verkostoitumisessa ja 
henkilökohtaisen budjetin
mahdollisuuden markkinoinnissa ollut
heikkoa

• netissä olevasta asiakkaan
palveluportaalista https://keski-
uusimaa.vaana.fi/henkilokohtainen-
budjetti, on lähes mahdotonta päästä
näkemään kaikkia palveluita huonon
rakenteen takia

• palveluohjauksen rooli?

https://keski-uusimaa.vaana.fi/henkilokohtainen-budjetti


Käyttämättömiä
mahdollisuuksia?

• Järjestöjen palvelutoimintaa tukeva
toimintakykyä ja osallisuutta
vahvistava toiminta

o olohuonetoiminta

o vapaaehtoistoiminta

o tapahtumat



Kokonaisuuden hallinta – onko sitä?

• löytääkö asiakas tarvitsemansa tiedon?

• onko asiakkaan löytämä tieto riittävää ja selkeää
päätöksenteon näkökulmasta?

• tiedon siirto, erilaiset tietojärjestelmät, jääkö osa
asiakkaan kannalta tärkeästä tiedosta “leijumaan”

• voiko palveluneuvoja hallita kaikki tarjolla olevien
asiakasta tukevien palvelujen ja toiminnan
mahdollisuudet?

• Miten turvataan, että eri palveluntuottajien työ ei ole 
irrallista, vaan yhteistä työtä asiakkaan parhaaksi?



… mutta sote ja valinnanvapaus voi edelleen 

olla myös mahdollisuus,

jonka kehittämistyössä haluamme olla mukana

Kiitos!


