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Päijät-Hämeen palvelutori-hanke

16.5.2016

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ottaa 

käyttöön Turussa kehitetty sähköinen alusta, 

joka kokoaa järjestöjen ja yksityisten palvelujen 

tarjonnan sähköiseen portaaliin. Kehittämis-

työssä kootaan tieto maakunnan ikäihmisiä 

palvelevista toimijoista yhteen portaaliin. Tämä 

helpottaa ikäihmisiä löytämään palvelut 

helposti. Samalla kunta tai sen kilpailuttama 

toimija voi vaivattomasti valvoa ns. hyvien 

kauppatapojen noudattamista.

Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 

rahoittaa hankkeen. Päijät-Hämeen liitto on 

hankkeen toteuttaja ja kehittäminen tehdään 

yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa.

Työ alkanut 1.8.2015
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Kansalaisten aktiivinen rooli

Turun sähköisen alustan valmistumista odotettaessa Päijät-

Hämeen hankkeessa keskiössä ovat olleet maakunnalliset ja 

kuntakohtaiset työpajat, joihin on kutsuttu palvelutoria yhdessä 

kehittämään kansalaisia, elinkeinotoimen, julkisten sote-

palvelujen sekä yritysten ja vapaaehtoistoiminnan edustajia. 
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2016

Päijät-Hämeessä on käytössä kuntalaisille maksuton ja helppokäyttöinen 
"trivago/etuovi.com -tyyppinen" 24/7 sähköinen palvelu, joka tukee 
omatoimista palvelujen vertailua ja hankkimista yksityiseltä sekä kolmannelta 
sektorilta omalla rahalla kotitalousvähennystä hyödyntämällä. Ohjausta ja 
neuvontaa palvelun käyttöön annetaan sitä tarvitseville käyttäjille  
hajautetusti. Kuntakohtaisesta ohjauksesta kerrotaan sähköisen palvelun 
yhteydessä.  

Sähköisessä palvelussa palveluntuottajat voivat esitellä ja markkinoida 
monipuolisesti omia palvelutuotteitaan (ml. laatu ja hinta). Palveluntuottajat 
ovat vastuussa omien tietojensa ylläpitämisestä sekä päivittämisestä 
sähköiseen palveluun. Palveluun käyttöön voi sisältyä maksu 
palvelutuottajille. Myös palvelujen tuottajat osallistuvat asiakkaiden 
ohjaukseen kotitalousvähennyksen hyödyntämiseksi, mitä tukee yhteisesti 
sovitut toimintakäytännöt.

Odotuksia hankkeelle
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Omatoimiset asiakkaat
Ohjausta ja neuvontaa 
tarvitsevat asiakkaat

5-10%

Välilliset asiakkaat Palveluiden

tuottajat

e-palvelutorin 
käyttäjät

• Ikäihmiset, Omaiset

• Lapsiperheet

• Toipilaat

• Vapaa-ajan asukkaat

• Uudet asukkaat

• ”Elämäntapa”-asiakkaat

• Asiakasta ohjaavat toimijat

• Esh,pth,sos

• Akuutti, ensihoito

• Kotiutushoitajat

• Yhdistykset jne.

Ketkä e-Palvelutoria käyttävät?
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Kysely 12/2015

”Kaikkea sitä toimintaa, mitä normaali ihminen kodissaan ja elämässään 

tekee ja tarvitsee jokapäiväisessä elämässään, mutta ei sitä toimintaa 

jostain syystä nyt tällä hetkellä pysty omin voimin suorittamaan”

Mitä palvelutorilta halutaan löytyvän?



e-PALVELUTORI
- Kotitalousvähennyksen 

hyödyntäminen

- Palvelujen haku ja 

vertailu

Julkiset sote-palvelutKunnan elinkeinotoimi / 

yksityinen ja 3. sektori
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Palvelutorin paikka palvelujärjestelmässä?

16.5.2016

SOTE-UUDISTUS?
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Puheenvuoro 25.5.2015: Teemat 

1. Palvelutorilla nähdään olevan suuri potentiaali kuntien 

elinvoiman lisäämisessä ja kuntalaisten hyvinvoinnin 

edistämisessä. 

2. Alueen oppimishaasteena on eri positioista lähtevien 

näkökulmien yhteensovittaminen. Tässä tärkeää on ns. 

yhteiskehittely, jossa saatetaan vuoropuheluun kuntalaisten 

elämismaailma ja palveluorientoitunut 

digitalisaatiokeskustelu. 

3. Esimerkkejä onnistuneesta kehittämistyöstä

4. Lyhyt katsaus kehittämistyön metodologiaan 
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Lisätietoja

Arja-Tuulikki Wilén

Projektipäällikkö, HT, KL

arja-tuulikki.wilen@paijat-hame.fi

+358 44 3719 465

http://www.paijat-hame.fi/fi/palvelutori

http://www.sitra.fi/hankkeet/palvelutori
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