Asiakassetelin arvon määrittäminen
Vastaaja:
Vastaus:
14.11.2018, 10:01 - 14.11.2018, 10:30
1. Vastaajan tiedot

2. Onko vastaaja

3. Ovatko nykyisten palveluseteleiden ja
tulevien asiakasseteleiden eroavaisuudet
erityisesti tuottajakorvausten näkökulmasta
helposti ymmärrettäviä (Kappale 4.2.)?
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yksityinen palvelun tuottaja

ei

4. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 3
No answers

5. Voidaanko aikaisempaa palveluseteleiden
arvonmääritykseen tehtyä työtä ja osaamista
hyödyntää asiakasseteleiden
tuottajakorvausten määrittelyssä?

ei kantaa

6. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 5
No answers

7. Onko asiakassetelipalveluiden käyttöönoton
prosessi selkeää (kappale 5)?

ei

8. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 7
No answers

9. Onko asiakassetelipalveluntuottajille
maksettavien korvausten yleiset
toimintaperiaatteet kuvattu raportissa riittävän
selkeästi (Kappaleet 5 ja 6)?

ei

10. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 9
No answers

11. Ovatko asiakassetelipalveluntuottajille
maksettavat tuottajakorvaukset maakuntien
liikelaitosten näkökulmasta kokonaisuutena
toteuttamiskelpoiset?

ei kantaa

12. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 11
No answers

13. Ovatko asiakassetelipalveluntuottajille
maksettavat olosuhdekorvaukset
toteuttamiskelpoiset?

kyllä pääosin

14. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 13
No answers

15. Ovatko asiakassetelipalveluntuottajille
maksettavat kannustinkorvaukset
toteuttamiskelpoiset?

kyllä pääosin

16. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 15
No answers

17. Voidaanko asiakassetelituottajille
maksettavilla tuottajakorvauksilla tukea
maakuntien toiminnalleen asettamia
tavoitteita?

ei kantaa

18. Vapaamuotoiset huomiot kysymykseen 17
No answers

19. Mistä asiakassetelin tuottajakorvauksiin
liittyvistä asiakokonaisuksista tarvittaisiin lisää
tietoa?

Yksityisenä palveluntuottajana suorastaan hirvittää
se, ettei kaupungeissa ja kunnissa ole tällä hetkellä
ymmärrystä palvelun tuottamisen todellisista
yksikkökustannuksista. Etenkin sosiaalihuollon
puolella kuulee usein vertailua kaupungin työntekijän
tuntipalkka vs palveluntuottajan tuntihinta.
Parhaassa tapauksessa ei oteta edes palkan
sivukuluja huomioon.
Kun asiakassetelin hintaa aletaan määritellä, pitäisi
myös julkisen puolen todelliset kustannukset ensin
pystyä laskemaan.

20. Muut vapaamuotoiset huomiot raportista
No answers

21. Yksilöidyt muutosehdotukset

Tarkennuksia lastensuojelun palveluiden
hankkimiseen asiakassetelillä. Voiko asiakas tosiaan
itse määritellä keltä palvelun ostaa, kun usein
erityistarpeet ovat jokaisella erilaiset.
Läpinäkyvyys maakuntien itse tuottaman palvelun
arvon määrittelyssä. Yhteisesti määritellyt yläotsikot
hinnoiteltaville kuluerille: palkat sivukuluineen,
kiinteistö, matkakulut, työvälineet, vakuutukset,

hallinto ja kirjanpito, työterveys, työnohjaus,
asiakastyöstä aiheutuvat kulut...

