
Valinnanvapaus Jyväskylässä, Hankasalmella ja 

Uuraisilla

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) 

osallistuu valinnanvapauskokeiluun, joka liittyy 

sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen (sote).

Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun asti. 

Keitä valinnanvapauskokeilu koskee?

Kokeilu koskee kuntalaisia, jotka asuvat Huhtasuon, 

Keskustan, Kuokkalan, Kyllön, Vaajakosken, Palokan,

Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemien alueilla.

Kokeilussa eivät ole mukana asukkaat,

jotka ovat palveluasumisen tai 

säännöllisen kotihoidon piirissä. 
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Mitä valinnanvapauskokeilu tarkoittaa?

Kokeilun aikana voit valita julkisen tai yksityisen 

palveluntuottajan, joka hoitaa terveyspalvelusi.

Voit siis valita, käytkö lääkärin ja hoitajan vastaanotolla

kunnan terveysasemalla vai yksityisellä terveysasemalla.

Asiakasmaksut ovat molemmissa täysin samat.

Lasku tulee Jyväskylän kaupungilta. 

Huomaa:

Et voi valita terveysasemaa 

jokaiselle lääkärikäynnille erikseen, 

vaan valinta on voimassa 6 kuukautta kerrallaan.

Sen jälkeen voit tehdä uuden valinnan, jos haluat. 

Mitä palveluita voit valita?

Kokeiluun kuuluvia palveluita ovat

•	 yleislääkärin	ja	sairaanhoitajan	vastaanotot

•	 hoitoon	liittyvät	laboratoriotutkimukset

•	 hoitoon	liittyvät	röntgenkäynnit.

Jos tarvitset, saat lisäksi sosiaaliohjausta ja -neuvontaa.

Sosiaaliohjaus tukee henkilöä, jolla on toimeentuloon,

asumiseen tai työhön liittyviä ongelmia.

Sosiaaliohjaaja ei tee päätöksiä, mutta ohjaa sinut eteenpäin.



Valinnanvapauskokeiluun eivät kuulu esimerkiksi

erikoislääkärin vastaanotot ja fysioterapia.

Niitä palveluita saat kunnan terveysasemalta,

tai voit ostaa niitä omalla rahalla yksityiseltä toimijalta.

Miten teet valinnan?

Voit valita terveyspalvelujesi tuottajan osoitteessa:

 www.palse.fi/jyvaskyla

Tunnistaudut palveluun verkkopankkitunnuksilla 

tai	mobiilivarmenteella.	Sivustolla	neuvotaan	

kohta kohdalta, miten tunnistautuminen etenee.

Valintasivuilla on tiedot niistä palveluntuottajista

eli terveysasemista ja lääkäriasemista, joista voit valita.

Valintasi tulee voimaan 7 vuorokauden kuluttua siitä,

kun olet tehnyt valinnan.

Voit tehdä valinnan myös soittamalla tai käymällä 

nykyisellä terveysasemallasi tai uuden palveluntuottajan luona. 

Valinta tulee tällöinkin voimaan 7 vuorokauden kuluttua.

Valinta on voimassa 6 kuukautta kerrallaan.

Sen jälkeen voit jatkaa saman palveluntuottajan 

asiakkaana ilman eri ilmoitusta.



Uusi valinta pitää tehdä, jos haluat vaihtaa tuottajaa 

tai palata takaisin yksityiseltä tuottajalta 

kunnan terveysaseman asiakkaaksi.

Onko valinta pakollista?

Sinun ei ole pakko tehdä valintaa.

Silloin terveyspalvelusi hoidetaan samalla tavalla 

ja samalla kunnan terveysasemalla kuin nyt.

Lisätietoa kokeilusta:

Voit kysyä valinnanvapauskokeilusta

puhelinnumerosta 014 266 0133, 

ma–to kello 8–16 ja pe kello 9–16.

Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla on tarkat ohjeet

ja opasvideot kokeilusta, osoite on:

www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus/valinta
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