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PALVELUNTUOTTAJA – sinua tarvitaan!



Valmisteilla olevan valinnanvapauslain mukaan maakunnille tulee velvollisuus ottaa 
käyttöön henkilökohtainen budjetti vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain ja kehi-
tysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisissa muissa kuin suoran valinnan 
palveluihin kuuluvissa sote-palveluissa. Kainuussa sitä kokeillaan jo vuoden 2018 ai-
kana palvelusetelillä tuotettavien sosiaalipalvelujen järjestämisessä.

Henkilökohtaisella budjetilla (HB) tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaalle suun-
niteltua palvelukokonaisuutta, jolle on määritelty rahallinen arvo, jonka puitteissa 
asiakas hankkii palveluja Kainuun soten hyväksymiltä palvelujen tuottajilta. HB siirtyy 
asiakkaalle palvelusetelin välityksellä. 

Uusia mahdollisuuksia
palveluliiketoimintaan

Miten hakeudun palveluntuottajaksi?
» palvelusetelipalvelu(je)n tuottajaksi hakeutuminen tapahtuu palveluseteli- ja 

ostopalvelujärjestelmä PSOP:in kautta
 » jos olet palveluntarjoajana Hyvinvoinnin palvelutarjottimella, tarkista voisiko 

palvelut tuottaa myös palvelusetelipalveluna.

Ole kanssamme edelläkävijä –

Mikä muuttuu palvelusektorilla?
» asiakkaalle lisää vapautta valita palveluja tarpeidensa mukaiseksi kokonaisuudeksi
» asiakas valitsee itse, mistä hankkii hänelle myönnetyt palvelut
» palvelumarkkinat avautuvat nykyistä paremmin pk-yrityksille ja kolmannen 

sektorin toimijoille.
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Kainuun HB-kokeilussa kirkastetaan maakunnan 
tulevaa roolia palvelujen järjestäjänä ja luodaan yh-
tenäinen henkilökohtaisen budjetin toimintamalli 
eri asiakasryhmille. Kokeilulla haetaan vastauksia 
mm. siihen, millaiseksi HB koetaan ja laajeneeko 
palvelujen tarjonta alueella.

Asiakas ottaa yhteyttä
 tarkastan asiakkaan HB-saldon PSOPista,  
 sovin asiakkaan kanssa palvelusta,
 tuotan palvelun ja
 kirjaan sen PSOP-järjestelmään.

» palvelusetelituottajien rekrytointialusta
» palvelusetelipalvelujen hallinnointialusta
» asiakkaille palvelujen saatavuus- ja vertailutieto-

alusta.

Lisätietoja ja ohjeet: parastapalvelua.fi

Kainuun HB-kokeilu

Kuinka toimin HB-asiakasta
palvellessani?

Mikä ihmeen PSOP?

Hyvinvoinnin palvelutarjotin toimii jatkossakin palvelujen laajana markkinapaikkana 
palveluntarjoajille ja kuntalaisille – myös niille, jotka eivät ole Kainuun soten asiakkaita.

http://parastapalvelua.fi/


Pirjo Kyyrönen
projektipäällikkö
puh. 044 797 4050
pirjo.kyyronen@kainuu.fi

Tarja Pääkkönen
suunnittelija
puh. 044 797 4784
tarja.paakkonen@kainuu.fi

Käyn tio soi te: Se mi naa rin ka tu 2, Int te ri-ra ken nus, 3. krs, 87100 Ka jaa ni
Pos tio soi te: PL 400, 87070 Kai nuu

HB-kokeilu:
sote.kainuu.fi/henkilokohtainen-budjetti-hb

stm.fi/palvelusetelikokeilu

HB-kokeilun Facebook-sivut:
facebook.com/hbkokeilukainuu

Hyvinvoinnin palvelutarjotin:
palvelutarjotin.kainuu.fi

Opitaan ja opetellaan uutta yhdessä – ota rohkeasti yhteyttä!
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