
Palveluseteli ja sielunhoitoterapeutit 
 

Mikä palveluseteli on? 

 

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää 

sitoumusta korvata yksityisen palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan 

ennalta määrittelemään arvoon asti.  Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle 

kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. 

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamille tai ostamille palveluille. Kunta 

määrittelee palvelut, joihin palveluseteliä voi käyttää. Kunta myös määrää palvelusetelin 

arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa.  

Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen 

erotus. Joskus omavastuuta ei ole lainkaan. Palvelusetelin saaja siis maksaa 

palveluntuottajalle vain omavastuun eli tuottajan määrittämän hinnan ja palvelusetelin 

arvon välisen erotuksen.  

Kenelle palveluseteli on tarkoitettu? 
 

Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville. Palvelusetelin 

saa asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta ja muista kunnan palveluyksiköistä, 

jotka myös antavat lisätietoja palvelusetelistä. 

 

Palveluseteliä on mahdollisuus käyttää niissä kuntien järjestämissä sosiaali- ja 

terveyspalveluissa, joissa kunta on palvelusetelin toteuttamistavaksi hyväksynyt.  

 

Kunkin kunnan palveluseteliä koskevat periaatteet ja palveluntuottajaksi hakeutumisen 

ohjeet on määritetty kunnan palveluseteliä koskevassa sääntökirjassa. Sääntökirjoja voi olla 

eri aloja koskevina, esim. henkilökohtaisen avun sääntökirja ja neuvonnan sekä terapian 

sääntökirja. Kannattaakin etsiä netistä oman kunnan, kuntayhtymän tai sote-yhtymän 

sääntökirja, josta selviää palvelumuodot ja oman alueen kriteerit palveluntuottajille. On 

myös mahdollista, että kunnan sosiaalitoimen kanssa voidaan ”räätälöidä” aiemmista 

hieman poikkeavia palveluita, jotka sopivat palveluiden tavoitteiden raamiin. 
 

 

Näkökulmia sielunhoitoterapeutista palvelusetelin palveluntuottajana 
 

Kristillinen arvopohja palvelusetelin palveluntuottajan toiminnassa on mahdollinen 

päätellen siitä, että esimerkiksi monet kristilliset päiväkodit ja Caritas Palvelut Oy (osana 

Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia) on hyväksytty palvelusetelin 

palveluntuottajiksi. Kunnan sosiaalitoimi on joissain tapauksissa hyväksynyt  mm.  

hiljaisuuden retriitin kustannusten maksamisen asiakkaalle, korvannut pariskunnan käynnin 

kristityn pariskunnan luona pariterapiassa, ja sosiaalitoimen asiakkaan käynnit 

sielunhoitoterapeutin luona. Tällöin on kysymys ollut sosiaalitoimen harkintavaltaan 

kuuluvasta tietyn tilanteen maksusitoumuksesta eikä palvelusetelilain piiriin kuuluvasta 

palvelusta.  

 



Yksityisen sosiaalipalvelujen palveluntuottajan  henkilöstön on täytettävä 

samat kelpoisuusehdot, jotka vaaditaan kunnan tai kuntayhtymän henkilöstöltä vastaavissa 

tehtävissä. Käytännössä ostopalvelun järjestäjä (kunta, kuntayhtymä) hyväksyy palvelun 

tason siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan 

palvelusetelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan sitoumuksen.  

 

Tämän voinee tulkita siten, että sielunhoitoterapeutilla on oltava jokin kunnan tehtävissä 

edellytettävä terveydenhuollon tai sosiaalialan koulutus, johon palveluntuottajaksi 

hakeutuva ensisijaisesti vetoaa. Sielunhoitoterapeutin koulutusta voinee käyttää 

hakemuksessa lisäperusteluna omalle erityisosaamiselle. Tarjolla olevan palvelun pääpaino 

ei kuitenkaan voine olla hengellisissä teemoissa vaan esimerkiksi yksinäisyyteen ja 

ahdistuneisuuteen liittyvä .  

 

Keskeinen haaste näyttäisi olevan, etteivät kunnan määrittelemät palveluseteliin soveltuvat 

palvelut näyttäisi sisältävän juurikaan sellaisia palveluita, joita sielunhoitoterapeutti voi 

tarjota. Lähinnä palvelut voisivat sisältyä vanhuspalveluihin, kotihoidon palveluihin, 

mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluihin tai vammaispalvelulain sisältämiin 

palveluihin. Kunnan sosiaalitoimen kanssa voisi sensijaan keskustella, voisiko omassa 

kunnassa käyttää palveluseteliä esimerkiksi  vanhuksille suunnattuun keskusteluapuun 

lievittämään yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta.  

 

Tiivistelmä prosessin etenemisestä sielunhoitoterapeutin tapauksessa:  

1. Sielunhoitoterapeutti tekee oman yrityksensä nimissä omalle kunnalleen hakemuksen 

toimimisesta palvelusetelin palveluntuottajana, palveluna voi olla esimerkiksi 

”terapeuttinen keskusteluapu”.  Pääasiallinen pätevyyskuvaus hakemuksessa perustuu 

hänen sellaiseen sosiaali- ja terveysalan koulutukseensa, joka tuottaa kelpoisuuden 

toimia kunnan tehtävissä. Tätä kautta sielunhoitoterapeutti saa tietonsa kunnan 

palveluntuottajarekisteriin, jonne pääsy on siis edellytyksenä ”terapeuttisen 

keskusteluavun” saamiselle palvelusetelin piiriin. 

 

2. Sielunhoitoterapeutti esittelee palveluaan kunnan sosiaaliohjaajalle tai vastaaville 

henkilöille. Hän  myös markkinoi palveluaan muiden haluamiensa kanavien kautta, 

palvelusetelin käyttömahdollisuus on mukana esittelyssä. Hän voi myös ehdottaa 

palvelua suoraan mahdolliselle asiakkaalle. Asiakas löytää periaatteessa palvelun myös 

itse  kunnan palveluntuottajarekisteristä tai -luettelosta , mutta käytännössä sen käyttö 

voi olla hänelle itselleen haastavaa. 

 

3. Mahdollinen asiakas kertoo  yksinäisyydestään, ahdistuneisuudestaan tai 

alakuloisuudestaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilölle, esim. 

sosiaaliohjaajalle. Tämä arvioi asiakkaan palvelutarpeen. Tämä arvio on 

edellytyksenä palvelusetelin käytölle. Tällainen palvelutarveselvitys lienee 

useimmissa tapauksissa jo valmiina. Mikäli sosiaaliohjaaja on tietoinen 

”keskusteluavun” palvelusta, hän voi ehdottaa palvelua asiakkaalle.  Mikäli asiakkaalla 

tai hänen läheisillään on tietoa keskusteluavun palvelusta, he voivat myös itse ehdottaa 

palvelua. Palvelusetelin saaja voi itse päättää, miltä palveluntuottajalta hän 

hankkii palvelun. 

 

4. Asiakas tai hänen edustajansa ottaa yhteyttä palveluntuottajaan, tässä tapauksessa 

sielunhoitoterapeuttiin. 



 

Palveluntuottajaksi hakeutuminen 

Menettelytavat palveluntuottajaksi hakeutumisessa vaihtelevat suuresti. Siilinjärvellä ja Jämsässä 

ilmoittaudutaan ja  jossain muualla on käytössä varsin työlään tuntuinen hakuprosessi. Kannattanee 

keskustella aina oman sote-alueen tai kunnan sosiaalitoimen edustajan kanssa. Peruskriteeri 

kuitenkin on lainsäädännön määrittelemä: kunta voi hyväksyä yksityisen palvelujen tuottajan, 

o joka täyttää toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja yksityisestä 

terveydenhuollosta annetussa  laissa asetetut vaatimukset, 

o joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja 

o jolla on potilasvahinkolain mukainen tai muu vastuuvakuutus. 

 

Esimerkkejä palveluntuottajaksi hakeutumisesta löydät mm. sivustoilta: 

https://www.jyvaskyla.fi/hankinnat/palvelusetelitoiminta/palveluseteliyrittaja 

https://www.siunsote.fi/palvelusetelituottajaksi-hakeutuminen 

https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/yksityiset-palveluntuottajat/palveluseteli/palveluseteli-2/ 

http://www.eksote.fi/eksote/yksityiset-palveluntuottajat/palvelusetelituottajaksi-hakeutuminen 

https://www.jamsa.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveys/vanhuspalvelut/palveluseteli 

https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrittaminen/palvelusetelituottajaksi-hakeutuminen.html 

 

 

 

Palveluseteliä koskevia yleisiä sivustoja ovat mm. : 

• https://stm.fi/palveluseteli 

• https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/palveluiden-jarjestaminen-ja-

tuottaminen/palveluseteli 

• kuntakohtaiset sivut (googlaa kuntasi ja ”palveluseteli”) 

 

 

Lainsäädäntöä 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009), ja erityisesti sen 5§: 

Palvelujen tuottajien hyväksymisen edellytykset 

Kunta voi hyväksyä vain palvelujen tuottajan: 

1) joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin; 

2) joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) ja 

yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset; (22.7.2011/926) 

3) jonka tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta 

toiminnalta; 

4) jolla on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka 

https://www.jyvaskyla.fi/hankinnat/palvelusetelitoiminta/palveluseteliyrittaja
https://www.siunsote.fi/palvelusetelituottajaksi-hakeutuminen
https://www.siilinjarvi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/yksityiset-palveluntuottajat/palveluseteli/palveluseteli-2/
http://www.eksote.fi/eksote/yksityiset-palveluntuottajat/palvelusetelituottajaksi-hakeutuminen
https://www.jamsa.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveys/vanhuspalvelut/palveluseteli
https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrittaminen/palvelusetelituottajaksi-hakeutuminen.html
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110922
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900152
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569#a22.7.2011-926
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860585


vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän 

toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan 

vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä; ja 

5) joka täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen 

määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset. 

Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen kunnan asettamien vaatimusten on oltava 

syrjimättömiä ja perustuttava puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin. PotilasvahinkoL 585/1986 on 

kumottu PotilasvakuutusL:lla 2019/948, joka on voimassa 1.1.2021 alkaen. 

 

 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860585

