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1 Johdanto 
 
Valinnanvapauskokeilu on ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana kehittämässä palveluita 
ja tulevaisuuden toimintamalleja. Valinnanvapauslainsäädännön voimaantulo Suomessa yh-
dessä sote -uudistuksen kanssa on yksi merkittävimpiä muutoksia vuosikymmeniin.  
Nyt suunniteltu valinnanvapauskokeilu pitää sisällään monia eri kokonaisuuksia, joita on tär-
keä kokeilla käytännössä ja kehittää ennen valinnanvapauden valtakunnallista voimaantuloa.  
Valinnanvapauskokeiluissa sovelletaan lakia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 
(569/2009). Rahoituksen osalta kokeillaan kapitaatioperusteista maksua.  Se tarkoittaa, että 
palveluntuottajalle maksetaan asiakasmäärään perustuvaa kiinteää kuukausimaksua. Kokei-
lussa asukas valitsee yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluntuottajan siten, että 
asiakkaan maksuosuus on sama palveluntuottajasta riippumatta. 
 

Palvelujen sisältö on valittu siten, että palvelut on mahdollista toteuttaa yhden palveluntuotta-
jan tai tuottajaverkoston toimesta. Valinnanvapauden piiriin otettavaksi tuotteeksi on Jyväsky-
lässä valittu palvelukokonaisuus, joka sisältää avosairaanhoidon palvelut sekä sosiaalioh-
jauksen ja -neuvonnan.  
 
Jyväskylän painopisteenä valinnanvapauskokeilussa on yritys- ja järjestöyhteistyö, jossa 
osapuolten kesken kehitetään mm. valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelutuotetta, ollaan 
mukana tukemassa siihen liittyen pienten yritysten verkottumista sekä syvennetään järjestö-
jen roolia hyvinvoinnin edistäjinä. 
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2.1 Hankevalmistelu ja hankkeen tavoitteet 

Jyväskylässä valmistautuminen valinnanvapauskokeiluun aloitettiin keväällä 2016, jolloin pe-
rustettiin projektiryhmä, joka aloitti hankesuunnittelun laaja-alaisesti. Hankesuunnittelussa on 
keskitytty seuraaviin keskeisiin elementteihin: palvelutuotteen kuvaus ja sisältövalmistelu, 
tulevan muutoksen huomioiminen omassa toiminnassa, hinnoittelu, käytettävät tietojärjestel-
mät, palveluohjaus, hoidon vaikuttavuuden takaaminen, yritysyhteistyö, järjestöyhteistyö ja 
viestintä. 

Valinnanvapauskokeilua on valmisteltu siten, että varsinaisen asukkaiden valinnanmahdolli-
suuden tavoitellaan käynnistyvän helmikuun 2017 aikana.  

Kokeilun alkaessa käynnistyy todellinen kehittämistyö, kokemusten ja tiedon kerääminen se-
kä jatkuva tiedon tuottaminen sekä asiakkaan/potilaan että palveluntuottajan ja järjestäjän eli 
kunnan näkökulmasta.   

 
2.2 Hankkeen tausta ja laajuus 

Jyväskylä on 139 000 asukkaan kaupunki. Kaupungin pinta-ala on 1 466,5 km2, josta maa-
aluetta on 1 171 km2. Asukkaita on keskimäärin 115 per km2. Kaupunki voidaan jakaa 14 
suuralueeseen.  Alueet ovat kooltaan ja väestömäärältään hyvin erilaisia. Kaupungin laita-
alueet ovat harvaan asuttua maaseutumaista ja osin myös vesistöjen rikkomaa aluetta, kun 
taas kaupungin ydinkeskusta on hyvinkin tiuhaan asuttu. Jyväskylän asukasmäärä on noin 
puolet koko Keski-Suomen väestöstä. 
 
Kokeilussa kunnan asukas voi halutessaan valita avosairaanhoidon sekä sosiaaliohjauksen 
ja –neuvonnan palvelujensa tuottajaksi yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palvelun-
tuottajan määritellyillä kokeilualueilla.  Palvelut voidaan tuottaa yhden palveluntuottajan tai 
useamman palveluntuottajan muodostaman tuottajaverkoston toimesta. 
 
Jyväskylässä palveluntuottajan valinnan voivat tehdä Huhtasuon, Kuokkalan ja Keskustan 
(Kantakaupunki) terveysasemien alueella asuvat kuntalaiset lukuun ottamatta ikäihmistä, jot-
ka ovat säännöllisen kotihoidon tai palveluasumisen asiakkaita. Asukkaita näillä kolmella ter-
veysaseman alueella on noin 62 000. 
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Kuvio 1: Terveyspalveluita tuotetaan Jyväskylässä yhdeksällä terveysasemalla: Huhtasuo, 
Keskusta, Korpilahti, Kuokkala, Kyllö, Palokka, Säynätsalo, Tikkakoski ja Vaajakoski.  
 

2.3 Kokeilun tavoitteet  
 

Kokeilun tavoitteena on kokeilla avosairaanhoidon vastaanottopalveluiden palveluntuottajan 
vapaata valintaa ja tuottaa tietoa siitä, mitä mahdollinen valinnanvapaus sosiaali- ja tervey-
denhuollon lainsäädännössä tulee käytännössä vaatimaan julkiselta palveluntuottajalta, yksi-
tyiseltä palveluntuottajalta sekä kuntalaiselta. Sosiaaliohjaus- ja neuvonta on mukana integ-
roituna palvelukokonaisuudessa, jotta saadaan tietoa integroitujen palveluiden toimivuudesta 
sekä eri ammattilaisten välisen yhteistyön kehittämisestä aidosti yhdessä toimien samassa 
kokonaisuudessa. 

Valinnanvapauskokeilu edellyttää runsaasti tietojärjestelmien kehittämistyötä. Ennen kokeilun 
käynnistämistä on saatava käyttöön tuottajarekisteri, asiakkuuksien hallintajärjestelmä ja las-
kutusjärjestelmä. Myös hankkeen toteutusajalle jää vielä runsaasti kehitettävää ICT-
ratkaisujen osalta sujuvien sähköisten prosessien toteuttamisessa. Tavoitteena ovat käyttä-
jäystävälliset, sähköiset, integroidut, ja häiriöttömät ICT-palvelut, jotka tukevat kokeilun piiris-
sä olevia valinnanvapaus toimintoja ja prosesseja. 
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Hankkeen aikana laaditaan julkiselle palvelutuotannolle liiketoimintasuunnitelma ja valmistel-
laan sote -uudistuksen edellyttämää palvelutuotanto-organisaatiota. Tavoitteena on lisätä 
julkisen toimijan ketteryyttä ja kilpailukykyä, sekä sitä kautta saavuttaa säästöjä ja valmistau-
tua tulevaan uudistukseen. 

Valinnanvapauden piiriin kuuluvaa tuotetta kehitetään yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa 
ja tarkennetaan tuottamisen edellytyksiä. Tavoitteena on, että ollaan mukana tukemassa Pk-
yrityksiä verkottumisessa ja erilaisten tuottajakonsortioiden muodostumisessa.  

Järjestöjen roolia palveluntuottajina ja erityisesti hyvinvoinnin edistäjinä syvennetään ja sel-
kiytetään yhteistyössä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen (KYT) toimijoiden ja Suomen sosiaali 
ja terveys ry:n (SOSTE) kanssa. 

Hankkeen aikana valmistellaan tulevaa maakunnallista sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotan-
to- ja järjestämismallia. Tätä varten hankkeessa selkeytetään järjestäjän ja tuottajan tehtäviä 
sekä yhteistyökäytäntöjä. 

Hankkeen aikana saadaan tietoa asiakkaiden valintakäyttäytymisestä ja selvitetään syitä va-
lintojen tekemiselle. Tuloksia voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti palveluiden kehittä-
misessä ja tuotannon suunnittelussa. 

 
2.3.1 Asiakaslähtöisyys 

Jyväskyläläiset otetaan tiiviimmin mukaan oman palvelunsa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Hoito- ja palvelusuunnitelmien yhtenäistäminen ja yhteinen kehittäminen parantaa palvelun 
vaikuttavuutta. Tavoitteena on luopua asiakkaan monista suunnitelmista ja päästä yhteen 
yhteiseen suunnitelmaan. Tässä auttaa myös KanTa-palvelun valmistuminen ja käytön laa-
jentaminen kaikkien palveluntuottajien osalta. 

Asiakkailta/kuntalaisilta kerätään jatkuvaa palautetta palvelun saatavuudesta, toteutumisesta, 
vaikuttavuudesta ja palveluntuottajan vaihtamisen syistä. Julkisen palveluntuotannon saata-
vuus on joissakin kaupungin suuralueista heikkoa. Ennalta tiedetään, että palvelun saatavuus 
on asiakkaille erittäin merkittävä tekijä. Valinnanvapauden myötä asiakkaiden oletetaan pää-
sevän nopeammin ja oikea-aikaisemmin hoidon piiriin. 

Kokemusasiantuntijat ja järjestöt otetaan vahvemmin mukaan asiakkaiden hoidon toteuttami-
seen, hyvinvoinnin edistämiseen ja palveluiden kehittämiseen. Asiakkaita tullaan kuulemaan 
erilaisin tavoin. Erityisesti halutaan kuulla erilaisissa keskustelufoorumeissa nuoria palvelui-
den käyttäjiä tulevaisuuden palveluiden kehittämiseksi. 
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 2.3.2 Sote -integraatio 

Jo hankkeenvalmistelun aikana on käyty keskustelua yhdyspintatyöstä valinnanvapauskokei-
lun ulkopuolelle kuuluvien palveluiden edustajien kanssa. Hankkeen aikana on tärkeää kehit-
tää ja tarkastella sote -asemilta/ vastuutiimeistä eteenpäin lähetettävien asiakkaiden palvelu-
tarpeen arviointia, palveluohjausta ja lähetekäytäntöjä.  

Jyväskylässä on kehitetty useissa palveluissa keskitettyä palveluohjausta, joten toimiva ja 
tehokas palveluohjausverkosto voidaan hankkeen aikana rakentaa ja palvelut integroida asi-
akkaan näkökulmasta sujuviksi. Asiakkaiden palveluohjausta tarkastellaan palveluihin ohjau-
tumisen, palveluissa ohjautumisen ja henkilökohtaisen, monia palveluita vaativien asiakkai-
den palveluohjauksen, näkökulmasta. Myös valinnanvapauden piiristä eteenpäin ohjautumi-
nen tulee määritellä. Erityisen haastavaksi koetaan erikoissairaanhoidon ja avoterveyden-
huollon integraatio ja siihen liittyvä yhdyspintatyö. Valinnanvapauskokeiluun valittava tuote on 
kaikille tuottajille uusi. Hyvin toteutettuna se antaa palveluntuottajille mahdollisuuden raken-
taa asiakkaille tarkoituksenmukaisen, kokonaisvaltaisen palvelun, jossa integraatio toteutuu 
parhaalla mahdollisella tavalla myös sote -aseman sisällä. Näin toiminta tehostuu ja saavute-
taan kustannussäästöjä. 

Sosiaaliohjaajan sijoittumista terveysasemalle, lähelle terveyspalveluja tuottavia ammattilai-
sia on kokeiltu Jyväskylässä kahdella omalla terveysasemalla. Sosiaalityöntekijän roolia ter-
veydenhuollon päivystyksessä on pilotoitu aikaisemmissa hankkeissa ja hyvien kokemusten 
pohjalta kokeilusta tehtiin pysyvä käytäntö. Kumpikaan näistä edellä mainituista mallista ei 
sellaisenaan sovellu valinnanvapauskokeiluun, koska sosiaalityöhön ja tällä hetkellä myös 
sosiaaliohjaukseen sisältyy viranomaistehtäviä, joita yksityinen palveluntuottaja ei voi nyky-
lainsäädännön puitteissa toteuttaa. Edellä mainituista syistä sosiaaliohjauksen merkitystä ja 
toimivuutta integraation näkökulmasta tulee erityisesti tarkastella tässä hankkeessa.   

Tietojärjestelmien kehittämisessä on jo nyt noussut esiin kysymyksiä, jotka vaikeuttavat in-
tegraation toteutumista esimerkiksi eri ammattiryhmien kirjaamiskäytäntöihin ja sitä taustoit-
tavaan lainsäädäntöön liittyen. Näihin ongelmiin on syytä etsiä ratkaisuja hankkeen aikana, ja 
tuoda niitä esiin jatkosvalmistelua varten.  
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Kuvio 2. Yhdyspintatyö 

 

 2.3.3 Toimintaprosessin digitalisointi/sähköistäminen 

Sähköisiä ratkaisuja kehitetään asiakkaiden omaan palveluntarpeen arviointiin, palveluntuot-
tajan valitsemiseen, itsehoitoon sekä asiakaspalautteen antamiseen. 

Asiakkuuksien hallintaan tarvitaan hankkeen alkuvaiheessa järjestelmä (kuvattu tarkemmin 
kappaleessa 5), jolla seurataan sitä, mille palveluntuottajalle kukin asiakas on listautunut. 
Järjestelmän avulla tulee voida kerätä tietoa perusteista, minkä vuoksi asiakkaat vaihtavat 
palveluntuottajaa. Tällä hetkellä asiakkaan vaihtaessa terveysasemaa joudutaan käyttämään 
paperilomakkeita. Asiakkuuksien hallintajärjestelmään tulee saada myös toimiva viestintäka-
nava asiakkaille. 

Palveluntuottajarekisterin kehittämisen myötä otetaan käyttöön sähköinen palveluntuottajien 
hyväksymismenettely. Asiakaslaskutuksesta ja tuottajille maksettavan korvauksen tilittämi-
sestä pitää saada sujuva sähköinen prosessi. 
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2.3.4 Toiminnan kehittäminen 

Palveluntuottajille järjestetyissä työpajoissa on yhdessä suunniteltu palvelukokonaisuutta. 
Pienet yritykset ovat kuitenkin huolissaan siitä, miten he pääsevät toimintaan mukaan. Tähän 
haasteeseen pyritään vastaamaan Vastuutiimi (= omatiimi) -mallilla ja auttamalla yrityksiä 
verkostoitumaan keskenään. Säännölliset työkokoukset koko hankkeen ajan auttavat yhtei-
sen toimintamallin määrittelyssä. 

Kaupungin oman toiminnan kehittämiseksi ja sote -uudistukseen valmistautumiseksi laadi-
taan julkisten sote -palveluiden liiketoimintasuunnitelma ja sopeutetaan toimintaa hallitusti ja 
mahdollisuuksien mukaan. Järjestäjän ja tuottajan tehtävät selkiytetään ja kuvataan. 

Järjestöt ovat mukana palveluntuottajien tilaisuuksissa kehittämässä valittavaa tuotetta, mut-
ta heidän kanssaan suunnitellaan myös toimintamallia kansalaisten hyvinvoinnin edistä-
miseksi ja asiakkaiden vertaistuen vahvistamiseksi. 

 
2.3.5 Sote -henkilöstön osallistuminen  

Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö on vahvasti mukana kokeilun suunnittelussa ja ar-
vioinnissa. Julkisten sote -palveluiden esimiehet ovat yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa 
valittavan tuotteen suunnittelussa ja toteuttavat palvelun kehittämistä omissa yksiköissään 
henkilöstönsä kanssa. Arviointien tulokset tiedotetaan hankkeen aikana henkilöstölle toimin-
nan kehittämiseksi. 

Ammattijärjestöjen edustajat kutsutaan työpajoihin ja heidän edustajansa on hankkeen pro-
jekti- ja ohjausryhmässä. Henkilöstölle järjestään info- ja keskustelutilaisuuksia ja heille viesti-
tään avoimesti hankkeen etenemisestä. 

Uudistus vaatii koko henkilöstöltä (yksityinen ja julkinen) merkittävää asennemuutosta ja tah-
totilaa. Tähän tarvitaan paljon koulutusta, keskusteluja ja esimiesten tukea. 
 
 

3 Valinnanvapauskokeilussa käytettävän palvelutuotteen sisältö 

Tarkoituksena on, että vuoden 2017 helmikuun aikana kolmen terveysaseman alueen asuk-
kaat voivat valita itselleen palveluntuottajan, joka tuottaa asiakkaalle koko palvelupaketin si-
sältäen avosairaanhoidon palvelut sekä sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan. Asukkaat ei-
vät voi siten kokeilussa valita osakokonaisuuksia eri palveluntuottajilta.  

Palvelusta vastaava tuottaja voi olla sote -asema tai vastuutiimi. Alla on kuvattu näitä kahta 
tuotantomallia.  
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Kuvio 3. Sote – aseman ja vastuutiimin kuvaus 

Palveluntuottajalta edellytetään palvelu- ja palveluihin ohjaamisen osaamista. Yhteistyötahoi-
hin liittyvien rajapintojen tulee olla selvillä ja ohjaamisen periaatteet/kriteerit tiedossa. 
 
Palveluntuottajan tilojen tulee täyttää Aluehallintoviraston/Valviran toimitiloilta edellyttämät 
vaatimukset. Palveluntuottaja itse vastaa toiminnassa tarvittavista tutkimus- ja hoitovälineistä 
sekä -laitteista. Tietoturvan huomioinen, työ edellyttää luottamuksellisen työskentelyn mah-
dollistavan tilajärjestelyn. Tilojen tulee olla sellaisia, joissa asiakas voi asioida yksityisyyden 
suoja ja työntekijän turvallisuus huomioiden. Asiakastapaamisilla voi olla mukana useita hen-
kilöitä, joten tilojen tulee olla riittävän suuria myös verkostojen tapaamisiin. Tietoturva-asiat 
tulee huomioida myös viestin välityksessä yhteistyötahojen välillä esim. suojattu sähköposti. 
Kirjausten näkyvyys asiakasasioissa on välttämätöntä. 

Tiloissa on oltava nähtävillä Palveluntuottajan nimeämät toiminnan vastuuhenkilöt, tietosuo-
jaseloste sekä sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen yhteystiedot 

 
Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään säännöllisesti. Myös palveluntuottajalle suunnataan ky-
selyjä kokeilun aikana. 
 
 
Palveluntuottaja huolehtii asiakasmaksulaskutukseen kuuluvien tietojen tallentamisen potilas-
tietojärjestelmään (osoitetietojen tarkistus, tuotteet, suorituspaikat jne.). Palveluntuottaja huo-
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lehtii kunta-, vakuutusyhtiö-, ulkomaalaisten sairaanhoitosopimus-, yms. laskutustietojen tal-
lentamisen hoito-ohjelmaan tai lähettämisen Jyväskylän kaupungin talousyksikköön Jyväsky-
län kaupungin laskutukseen liittyvien ohjeiden mukaisesti. Jyväskylän kaupunki pidättää 
asiakasmaksutulot itsellään. 

 
Palveluntuottajan tulee osallistua kokeilun aikana järjestettäviin yhteisiin tapaamisiin sekä 
osallistua osaltaan kokeilun aikana toteutettaviin seuranta tilaisuuksiin tai kyselyihin. Lisäksi 
palveluntuottajan tulee tuottaa seurannassa tarvittavat tiedot niitä pyydettäessä. Seurannasta 
ja arvioinnista vastaa kaupunki yhteistyössä THL:n ja Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

 

3.1 Sosiaaliohjauksen palvelukuvaus  
 
 
3.1.1Sosiaaliohjauksen tavoitteet ja palveluohjaus 
 

Sosiaaliohjauksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakykyä sosiaalisen 
kuntoutuksen keinoin. Suunnitelmallisella työskentelyllä pyritään ehkäisemään uusien on-
gelmien syntymistä. Sosiaaliohjaaja tukee asiakasta suoriutumaan omatoimisesti asiak-
kaan määrittämässä hyvässä arjessa ja auttaa asiakasta saavuttamaan asiakkaan omista 
lähtökohdista asetettuja tavoitteita.  

 
Sosiaaliohjaaja selvittää asiakkaan elämäntilannetta yhteistyössä asiakkaan ja hänen 
verkostonsa kanssa ennaltaehkäisevällä työotteella. Asiakasta tavataan asiakkaan oman 
tilanteen mukaan käyntiajoilla, asiakkaan kotona tai jossakin muualla mahdollisuuksien ja 
tarpeiden mukaan. Sosiaaliohjaajat tekevät yhteistyötä aikuissosiaalityön sosiaalityönteki-
jöiden, lastensuojelun, työllisyyspalveluiden, terveyspalvelujen, kotihoidon, kolmannen 
sektorin toimijoiden ja eri vuokrataloyhtiöiden kanssa. Sosiaaliohjaaja ohjaa asiakasta tar-
vittaviin palveluihin. Työskentelyllä pyritään selvittämään asiakkaan kriisitilanteita ja eh-
käisemään uusien ongelmien syntymistä. Sosiaaliohjaajan asiakkaita ovat asiakkaat, joi-
den elämäntilanne vaatii selvittelyä, tukea, ohjausta tai rinnalla kulkemista. Asiakkuuden 
taustalla voivat olla monet ongelmat kuten päihde-, mielenterveys-, talous-, ihmissuhde-, 
terveys-, asumis- ja muut arjessa selviytymiseen liittyvät ongelmat. Vakavat päihde- ja 
mielenterveysongelmat viittaavat erityisen tuen tarpeeseen, jolloin työntekijänä on lain 
mukaan oltava sosiaalityöntekijä. 

 
Ohjauksen ja neuvonnan tarpeena ovat pääsääntöisesti asiakkaan taloudelliset ja elä-
mänhallinnan vaikeudet sekä toimeentulotuen pulmat, joihin voi liittyä asumiseen, opiske-
luun, työhön, työttömyyteen tai yksinäisyyteen, mielenterveyteen ja päihteisiin liittyviä 
pulmia sekä muuttunut ja/tai vaikeutunut elämäntilanne.  

 
 

3.1.2 Henkilöstön koulutus ja kokemusvaatimukset 
 

Sosiaaliohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 
(817/2015) 8 §, 32 § mukainen kelpoisuus.  

 
Sosiaaliohjaajalta vaaditaan hyvää verkostotyön, yhteistyökäytäntöjen ja vuorovaikutustai-
tojen hallintaa sekä palvelujärjestelmien, sosiaaliturvan/etuuksien sekä laajaa viranomais-
työtä säätelevän lainsäädännön tuntemusta ja eri palveluiden tunnistamista. Sosiaalioh-
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jaajan tehtävän laaja toimintakenttä edellyttää syvällistä asiantuntijuutta ja erityisosaamis-
ta asiakkaan elämäntilanteen, palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioimisessa. Sosiaalioh-
jaajalta vaaditaan kykyä arvioida itsenäisesti sekä yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa 
asiakkaiden psykososiaalisten ongelmien laatua ja tarvittavia tukitoimia sekä kiireellisyyt-
tä. Työtehtävä edellyttää monipuolista kokemusta eri-ikäisten ja eritaustaisten asiakkai-
den kanssa toimimisesta sekä osaamista mielenterveys-, kriisi-, päihde- ja väkivaltatyöstä 
Työssä on eduksi parisuhde- ja sovittelutyön osaaminen.  

 
 
3.1.3 Järjestettävän palvelun aukioloaika/saavutettavuus 

 
Tavoitettavuus arkipäivisin klo 8-16 joko puhelimitse tai sovitusti käyntiajalla. Kiinteänä ai-
kana viikoittain päivystyksellinen vastaanotto. Asiakkaan on saatava pyynnöstä käyntiaika 
7 arkipäivän kuluessa. 

 
  

3.1.4 Palvelutuotannon ulkopuolelle jäävät tehtävät 
 
Julkisen sektorin sosiaaliohjaaja tekee tarvittavat tukipäätökset sekä muut viranomais-
työksi luettavat päätökset. Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma sekä niiden 
seuranta on myös tällä hetkellä viranomaistyöksi luettavaa tehtävää ja näin kunnan tuotet-
tava.  

 
 

3.1.5 Raportointi ja kirjaamisvelvoitteet 
 

Asiakastapaamiset, yhteydenotot, suunnitelmat ja lausunnot tulee kirjata.  
 

Sosiaaliohjaaja dokumentoi ja tilastoi terveys Efficaan asiakastapaamiset, puhelut sekä 
muun tehdyn asiakastyön. Yhteistyön näkökulmasta on välttämätöntä olla yhteinen tieto-
järjestelmä, terveys Effica. Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat dokumentoinnit ja 
kirjaukset nähtäväksi. 

 
 
3.2. Avosairaanhoidon palvelunkuvaus 
 
Avosairaanhoito on lääkärin - ja sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa, jossa lääkärit vastaa-
vat potilaan lääketieteellisestä hoidosta ja sairaanhoitajat toimivat vastaanottotyössä lääkä-
reiden työpareina ja/tai puhelin- sekä vastaanottopalveluissa toteuttaen myös itsenäistä poti-
laiden vastaanottoa. Vastaanotoilla voi toimia myös perus-/lähihoitajia. Avosairaanhoidossa 
toteutuu päiväaikainen kiireellinen sekä kiireetön vastaanottotoiminta. 
 
 
3.2.1 Yleiskuvaus palveluista 
 
Valinnanvapauden piiriin hyväksyttyjen palveluntuottajien lääkärin - ja hoitajan vastaanotto-
palvelut ovat Jyväskylän kaupungin järjestämisvastuulla olevaa julkista perusterveydenhuol-
toa. Palvelut sisältävät terveydenhuoltolaissa (1326/2010) esitetyistä toiminnoista erityisesti 
perusterveydenhuollon virka-aikaisen avosairaanhoidon ja kiireellisen vastaanottotoiminnan 
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sekä näiden yhteydessä tapahtuvan terveyden edistämisen, potilaiden ohjauksen, terveys-
neuvonnan ja terveystarkastukset 
 
Palveluita sitovat lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan määräykset. Muun muassa hoitota-
kuun määräajat koskevat hankittavaa palvelua. Palveluntuottajan tulee sopeutua kokeilun 
aikana tapahtuviin toimintaympäristön tai kokeilun sisällön muutoksiin. Palvelun tulee noudat-
taa valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia ohjeita, Käypää hoitoa sekä hoitopolkuja ja hoi-
donporrastusta (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjako). 
 
Potilaalle annettavan hoidon tulee olla lääketieteellisesti asianmukaista ja sen tulee perustua 
yleisesti hyväksyttyihin hoitokäytäntöihin kuten Käypä hoito – suositukset, STM:n yhtenäisen 
kiireettömän hoidon perusteet (http://sorf.fi/doc/kiireeton_hoito_STM.pdf) ja kiireellisen hoi-
don perusteet päivystysasetuksen (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140782) sekä 
STM:n muistion mukaan (http://stm.fi/documents/1271139/1365218/Sosiaali-
+ja+terveysministeri%C3%B6n+asetus+kiireellisen+hoidon+perusteista+ja+p%C3%A4ivysty
ksen+erikoisalakohtaisista+edellytyksist%C3%A4.pdf/3b00f921-0e30-4636-bb06-
907e923a4221).  Palveluntuottajan tuottamien palvelujen tulee olla terveydenhuoltoalan vel-
voittavien lakien, asetusten ja määräysten mukaisia. 
 
 
3.2.2 Palveluntuotannon toteuttamisen kuvaus 
 
Palveluun katsotaan kuuluvaksi kokonaisvaltainen, suunnitelmallinen ja vaikuttava moniam-
matillinen perusterveydenhuollon vastaanottopalvelu, tähän liittyvä ohjaus ja valistus sekä 
tarpeenmukainen yhteis- ja verkostotyö eri yhteistyökumppaneiden kanssa samassa laajuu-
dessa kuin Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen terveysasemilla. Vastaanotto-
toimintaan sisältyvät lääkärien ja hoitajien diagnostiset ja hoidolliset arviot ja toimenpiteet, 
pitkäaikaissairauksien seurantakäynnit, tarvittavat lähetteet, todistukset, lausunnot, kuntou-
tussuunnitelmat ja konsultaatiot. Palveluun sisältyy myös perusterveydenhuollon tavanomai-
nen päihde- ja mielenterveystyö (mm. audit-arviot, mini-interventio, ajo-oikeusseuranta). Pal-
veluntuottaja hoitaa itselleen listautuneeseen väestöön kuuluvat diabetespotilaat.  
 
Palveluun kuuluvat muun muassa sähköiset palvelut, puhelinpalvelu, vastaanottokäynnit, 
kirjeenvaihto ja tarkoituksenmukaiset kotikäynnit. Palveluntuottaja tuottaa myös listautunei-
den asiakkaidensa työttömien terveystarkastukset, tarkastukset ajokorttitodistusta varten ja 
työkyvyn arviointi sekä muut väestön tarvitsemat todistukset ja lausunnot. 
 
Rokotusten ja injektioiden (mm. kausi-influenssarokotukset, matkailijan rokotukset) toteutta-
minen kuuluu palveluun. Palveluntuottajan palveluvastuulle kuuluvat kuitenkin tavanomaiset 
tehosterokotukset kuten esimerkiksi jäykkäkouristus- ja pneumokokkirokotteet. 
 
 
 
3.2.3 Henkilöstön koulutus- ja kokemusvaatimukset 
 
Laki ei määrittele eri ammattilaisten tarkkaa määrää. Henkilökunnan koulutustaustan tulee 
olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen. Tar-
koituksenmukaista työn- ja tehtävien jakoa eri henkilöstöryhmien välillä voidaan käyttää. Pal-
veluntuottaja vastaa siitä, että tehtävänjako on lain ja osaamisen mukainen.  
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Koulutusvaiheessa olevia lääkäreitä käytetään vain sijaisena tai muutoin tilapäisesti perustel-
lusta syystä. Koulutusvaiheessa olevaa lääkäriä voidaan käyttää esimerkiksi vakituisen lää-
kärin vuosiloman sijaisena. Missään tilanteessa koulutusvaiheessa oleva lääkäriä ei voi olla 
ainoa Palveluntuottajan toimipisteessä paikalla oleva lääkäri. Lisäksi edellytetään, että Palve-
luntuottajalla on kokoaikaisesti palveluntuotannossa vähintään yksi kokenut lääkäri. Koke-
neella lääkärillä tarkoitetaan lääkäriä, jolla on kokemusta vähintään 3 vuotta perusterveyden-
huollon avosairaanhoidosta laillistuksen jälkeen. 
 
Perusterveydenhuollon palveluiden luonteen ja kohdealueiden väestörakenteen vuoksi Pal-
veluntuottajan henkilöstöllä tulee olla erinomainen suomen kielen taito. Osoitukseksi riittäväs-
tä suomen kielen taidosta katsotaan:  
 
- suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtio-

neuvoston asetuksen (481/2003) 15 tai 16 §:ssä mainitun ehdon täyttyminen 
suomen kielen osalta; TAI 

 
- julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 

mukaisen valtionhallinnon kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähin-
tään taitotasolla hyvä niin suullisen, kirjallisen kuin ymmärtämisen taidon osalta; 
TAI 

 
- yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) mukaisen yleisen kielitutkinnon 

suorittaminen suomen kielessä vähintään taitotasolla 4 niin puheen ymmärtämi-
sen, puhumisen, tekstin ymmärtämisen kuin kirjoittamisen osalta; TAI 

 
- edellä mainittua valtionhallinnon kielitutkintoa tai yleistä kielitutkintoa vastaavan, 

aiemmin voimassa olleen lainsäädännön mukaisen tutkinnon suorittaminen vä-
hintään edellä mainittuja taitotasoja vastaavalla taitotasolla. 

 
 
Jos potilas tarvitsee hoitoa muulla kuin suomen kielellä, Palveluntuottaja tilaa potilaalle tarvit-
tavat tulkkipalvelut Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen ohjeistuksen mukai-
sesti. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus vastaa tulkkipalveluiden kustannuksis-
ta. 
 
3.2.4 Lääkehoito 

 
Palveluntuottaja käyttää toiminnassaan tarvitsemiensa lääkkeiden ja rokotteiden hankinnassa 
haluamaansa hankintakanavaa. Toimintaan liittyvät lääkkeet sekä niiden antaminen sisälty-
vät palveluun ja Palveluntuottajalle maksettavaan kapitaatiohintaan. Kapitaatiohintaan kuulu-
via lääkkeitä ovat muun muassa peruslääkevalikoiman mukaiset tavanomaisten sairauksien 
hoitoon terveysasemalla tarvittavat lääkkeet ja intra -artikulaariset injektiot. Kalliista mahdolli-
sesti annettavista lääkkeistä ja niiden kustannuksista sovitaan erikseen kaupungin kanssa 
(esimerkiksi kalliit syöpähoidossa käytettävät lääkkeet tai biologiset infuusiot). Palveluntuotta-
jalta edellytetään THL:n ohjeistuksen mukaisesti voimassaolevaa lääkehoitosuunnitelmaa. 
 
3.2.5 Keskitetty yhteispäivystys ja siihen liittyvät tehtävät 
 
Keski-Suomen keskussairaalan perusterveydenhuollon keskitettyyn päivystykseen ei ohjata 
potilaita, joiden terveydentila ei edellytä keskussairaalaan lähettämistä. 
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Perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys tuotetaan yhteispäivystyksessä 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintana. Päivystys toteutetaan KSSHP:n tiloissa Keski-
Suomen keskussairaalassa. Palveluntuottajan tulee sitoutua yhteistyökäytäntöihin sairaan-
hoitopiirin kanssa. Palveluntuottaja osoittaa lääkäriresurssia yhteispäivystykseen, mutta päi-
vystävä lääkäri on kuitenkin suorassa työsuhteessa sairaanhoitopiiriin päivystäessään. 
 
3.2.6 Kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset 
 
Perusterveydenhuollossa tavanomaisessa kliinisessä päätöksenteossa tarvittavat kuvanta-
mistutkimukset (esimerkiksi natiiviröntgenkuvat ja ultraäänitutkimukset) sisältyvät palveluun 
ja Palveluntuottajalle maksettavaan kapitaatiohintaan. Palveluntuottaja vastaa kuvantamis-
tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista.  
 
Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan yhteydessä otetut laboratoriotutkimukset (ke-
mialliset, mikrobiologiset, sytologiset ja PAD:t) sisältyvät hankittavaan palveluun ja Palvelun-
tuottajalle maksettavaan kapitaatiohintaan. Myös Pikadiagnostiikka ja vieritutkimukset (mm. 
verensokerimittaus, CRP, StrA, TNT, virtsan liuskatestit) sisältyvät hankittavaan palveluun ja 
Palveluntuottajalle maksettavaan kapitaatiohintaan.  
 
Sekä kuvantamis- että laboratoriotutkimusten tulokset Palveluntuottajan tulee pystyä siirtä-
mään Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen käytössä olevaan Effica -
potilastietojärjestelmään.   
 
3.2.7 Palvelutuotannon ulkopuolelle jäävät tehtävät 

 
Palveluntuottajan vastuulle ei kuulu työ äitiys- ja lastenneuvolatoiminnassa, ehkäisy- ja per-
hesuunnitteluneuvolassa eikä opiskelija- ja kouluterveydenhuollossa. Kutsuntatarkastukset 
eivät myöskään sisälly palvelupakettiin. 
 
 
3.2.8 Raportointi ja kirjaamisvelvoitteet 

 
Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan tietoa seurantaa/valvontaa varten Jyväskylän 
kaupungin niin pyytäessä. 
 
Palveluntuottajan tulee tehdä potilasasiakirjamerkinnät viipymättä. Merkinnät tulee tehdä vii-
meistään viiden vuorokauden kuluessa siitä, kun potilas poistuu vastaanotolta, tai palveluta-
pahtuma muutoin päättyy (STM:n ohjeistuksen mukaisesti). Rekisterinpitäjänä toimii Jyväsky-
län yhteistoiminta-alueen terveyskeskus, mutta Palveluntuottajalla tulee kuitenkin olla toimin-
nassaan nimetty potilasasiamies ongelmatilanteiden selvittämistä varten 
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4 Palvelutuotteen hinnoittelu 
 

  
4.1 Kapitaatiokorvaus 
 
Järjestäjä maksaa palveluntuottajalle korvauksen tuotetuista vastaanottopalveluista. Korvaus 
on asiakkaiden määrään perustuva kapitaatiokorvaus. Kapitaatiokorvaus on riippumaton tuo-
tetun palvelun määrästä. Kokeilun aikana kerätään tietoa tekijöistä, jotka tulisi sisällyttää 
1.1.2019 käyttöön otettavaan kannustin- ja sanktiomalliin. 
 
 
Kapitaatiokorvauksen laskenta 
 
Palvelun sisältö 
 
Yksityiskohtainen palvelun sisällön kuvaus on perusedellytys kapitaatiokorvauksen laskemi-
selle. 
 
Vastuunjako 
 
Palvelun sisällön kuvauksen lisäksi kapitaatiokorvauksen laskenta edellyttää kuvausta palve-
lun tuottamiseen liittyvästä vastuunjaosta. Vastuunjako kuvaa minkä toiminnon tai palvelun 
kustannus on järjestäjän vastuulla ja minkä palveluntuottajan vastuulla. Vastuunjako sovitaan 
ja dokumentoidaan tuotto- ja kuluerittäin seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla. Taulukon 
mukaisesti järjestäjän vastuulla olevat asiat eivät sisälly kapitaatiohintaan, vaan järjestäjänä 
Jyväskylän kaupunki vastaa kyseisten toimintojen järjestämisestä ja maksamisesta. Palvelun-
tuottajan vastuulla olevista toiminnoista maksetaan palveluntuottajalle Jyväskylän kaupungin 
toteutuneiden kustannusten mukaisesti osana kapitaatiokorvausta. 
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Esimerkki  kustannuserästä 

 
Järjestäjän vastuulla 

(ei sisälly kapitaatiohintaan) 

Palveluntuottajan vas-
tuulla 

(sisältyy kapitaatio-
hintaan) 

 
Selite 

Toimitilat 

Vesi, sähkö, läm-  X  
 
 
Palveluntuottaja 
vastaa kokeilun 
aikana kaikista 
toimitiloihin liitty-
vistä vastuista, 
tehtävistä ja kus-
tannuksista 

Jätehuolto  X 

Siivous  X 

Kunnossapito  X 

Kiinteistövakuu-  X 

Vartiointi  X 

Ulkopuoliset palvelut  X 

ICT 

ICT-laitteet  X Järjestäjä vastaa 
kokeilun aikana 
palveluseteli- ja 
potilastietojärjes-
telmään liittyvistä 
kustannuksista, 
muista ICT-
kuluista vastaa 
palveluntuottaja. 

Puhelimet  X 

Lisenssit (potilastie-
to, p.seteli) 

X X 

Liittymät  X 

Potilastietojärjest- X  

Palvelusetelijärjest- X  

Muut järjestelmät  X 

Hoidolliset tukipalvelut 
Laboratoriopalvelut 
ja näytteenotto 

 X  
Palveluntuottaja 
vastaa kyseisten 
hoidollisten tuki-
palvelujen tuot-
tamisesta 

Kuvantamispalvelut  X 

Hoitotarvikkeet  X 

Kuntoutus- ja apu-
välineet 

X  Järjestäjä vastaa 
kuntoutus- ja 
apuvälineiden tar-
jonnasta sekä 
huollosta 

Lääkkeet  X Palveluntuottaja 
vastaa ensiapuun 
ym. tarvittavista 
lääkkeistä ja rokot-
teista 

Tulkkipalvelut  X  

 
 
 
 
Taulukko1. Vastuunjakotaulukko Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa. 
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Kapitaatiokorvauksen laskentaperusteet 
 
 
Ikäperusteinen korvaus 
 
Kapitaatiokorvauksen ikäperusteinen korvaus perustuu  
 

• palvelun järjestäjän vuoden 2015 vahvistetun ja tarkastetun tilinpäätöksen mukaisiin 
toteutuneisiin vastuunjaon mukaisiin kustannuksiin kyseisellä alueella ja valinnanva-
pauteen määritetyissä toiminnoissa. 

• väestömäärään, joka muodostuu kuntalaisten tekemien valintojen (aktiivinen valinta) ja 
asuinpaikan perusteella osoitetun julkisen palveluntuottajan (passiivinen valinta) mu-
kaan.  

• väestön ikään. Kokeilussa seurataan ikärakenteen ohella myös muita kustannusvai-
kuttajia kuten sairastavuutta, työttömyyttä tai koulutustaustaa.  

• palvelujen toteutuneeseen käyttöön vuonna 2015 eri alueilla. Näiden perusteella las-
ketaan ikäryhmäkohtaiset avosairaanhoidon palvelujen kapitaatiokertoimet eri alueille. 

 
Sosiaaliohjauksen kustannukset sisällytetään kapitaatioon seuraavasti:  
 

- avosairaanhoidon kapitaatiohinnoittelusta poiketen sosiaaliohjauksen hinnoittelu toteu-
tetaan siten, että sosiaaliohjauksen osuutena lisätään kymmenen (10) euroa jokaisen 
alueen kaikkien muiden setelien hintoihin, paitsi 0-6-vuotiaiden seteleihin. Perusteluna 
tälle on hinnoittelun kannustavuus – järjestäjä haluaa, että palvelua on saatavilla ja 
tarjotaan eri ikäryhmille  

- Kymmenen euron korvaus seteliä kohti pois lukien 0-6-vuotiaiden seteli on laskettu 
seuraavasti: 

o sosiaaliohjauksen palvelupaketin sisältö on määritetty ja tuotteistettu ja sen pe-
rusteella laskettu julkisen palveluntuottajan nykyiset kustannukset sivukului-
neen, työnantajamaksuineen ja yleiskuluineen (tilat, hallinto, vakuutukset, ym.) 

o tässä kustannuksessa on huomioitu myös ns. transaktiokustannukset, joita syn-
tyy palveluntuottajalle sen hankkiessa sosiaaliohjauksen työtä alihankintana 
toiselta palveluntuottajalta tai järjestäjältä 

 
Alla olevassa taulukossa on esitetty  

• ikäryhmät, joille kapitaatiohinta määritellään. Ikäryhmät ovat samat kuin valtionosuuk-
sien kriteereissä. Ikäryhmäjako voi myös olla esitettyä tarkempi esimerkiksi valinnan-
vapauden kokeilun toteumaseurantaa varten 

• kertoimet, joilla kuvataan eri-ikäisten kuntalaisten palvelujen kustannusten suhdetta 
keskimääräisiin asukaskohtaisiin kustannuksiin. Palveluntuottajalle ikääntyneestä 
asukkaasta maksettava kapitaatiohinta on siten suurempi kuin 7 - 64 –vuotiaasta 
asukkaasta maksettava kapitaatiohinta 

 
Seuraavassa on esitetty eri alueiden omat kapitaatiokorvaustaulukot. 
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Huhtasuon alue       

Ikäryhmä Väestö 
Avosairaanhoidon 

kapitaatiohinta 
Sosiaaliohjauksen 

osuus 
Kapitaatiohinta 

yht. 

0-6 vuotiaat 733  202,46 0,00 202,46 
7-64 -vuotiaat 6 856  160,95 10,00 170,95 
65-74 -vuotiaat 1 144  257,75 10,00 267,75 
75-84 -vuotiaat 501  260,72 10,00 270,72 

85- vuotiaat 162  227,52 10,00 237,52 
Yhteensä 9 396  

Kuokkalan alue       

Ikäryhmä Väestö 
Avosairaanhoidon 

kapitaatiohinta 
Sosiaaliohjauksen 

osuus 
Kapitaatiohinta 

yht. 

0-6 vuotiaat 1 472  164,78 0,00 164,78 
7-64 -vuotiaat 14 595  113,20 10,00 123,20 
65-74 -vuotiaat 1 516  199,74 10,00 209,74 
75-84 -vuotiaat 530  197,99 10,00 207,99 

85- vuotiaat 192  186,17 10,00 196,17 
Yhteensä 18 305  

Keskustan alue       

Ikäryhmä Väestö 
Avosairaanhoidon 

kapitaatiohinta 
Sosiaaliohjauksen 

osuus 
Kapitaatiohinta 

yht. 

0-6 vuotiaat 1 817  143,40 0,00 143,40 
7-64 -vuotiaat 26 229  102,83 10,00 112,83 
65-74 -vuotiaat 3 557  205,46 10,00 215,46 
75-84 -vuotiaat 2 275  236,11 10,00 246,11 

85- vuotiaat 1 126  246,45 10,00 256,45 
Yhteensä 35 004  

 
 
Taulukko 2, kapitaatiohinnat alueittain ja ikäryhmittäin 
 
 
Kapitaatiokorvaus on julkisille, yksityisille ja kolmannen sektorin palveluntuottajille sama ja 
tämän vuoksi se lasketaan jokaiselle alueelle erikseen. Kapitaatiokorvauksen ikäperusteis-
ta osuutta laskettaessa huomioidaan kaikki palvelun sisällön tuotannosta aiheutuvat kus-
tannukset vastuunjaon mukaisesti, mukaan lukien esimerkiksi erikoislääkärikonsultaatiot, 
sosiaaliohjauksen kustannus ja yleiskustannus, joka kattaa mm. hallintokulut, markkinoin-
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nin ja viestinnän sekä vakuutukset. Kapitaatiohinnan muodostumiseen vaikuttavia tuot-
toeriä ei palveluntuottajilla ole. 
 
Erityistä huomioita kiinnitetään julkisen ja yksityisen palveluntuottajan tehtävien ja kustan-
nusrakenteen eroavaisuuksiin. Järjestäjän tehtäviin kuuluvista virkatehtävistä syntyvät kus-
tannukset korvataan erikseen julkiselle palveluntuottajalle kokeilun aikana; esimerkiksi mie-
lenterveyslain, tartuntatautilain ja valmiuslain mukaiset tehtävät sekä kutsuntalääkäritehtä-
vät. Julkiselle palveluntuottajalle korvataan erikseen myös julkisen palveluntuottajan kus-
tannuksiin sisältyvät varhemaksut (varhaiseläke- menoperusteinen maksu). Ulkopaikkakun-
talaisten kiireelliset käynnit ohjataan julkiselle palveluntuottajalle ja laskutetaan kotikunnalta 
nykyisen käytännön mukaisesti. Kokeilulla ei ole myöskään vaikutusta erikoistuvien lääkä-
reiden ja perusterveydenhuollon lisäpätevöitymistä suorittavien lääkäreiden koulutukseen 
ja siitä maksettavaan korvaukseen. 
 

4.2 Kannustin- ja sanktiomalli 
 
Jyväskylän kaupunki ei tule ottamaan kannustin- ja sanktiomallia käyttöön kokeilun aikana, 
mutta tulee kokeilun järjestäjänä keräämään palveluntuottajilta ja asiakkailta tietoa mallin ke-
hittämisen tueksi. 
 
Kannustin- ja sanktiojärjestelmä perustuu Triple aim –malliin, jolla tavoitellaan hyvinvointi-
hyötyä ja vaikuttavuutta (population health), kustannustehokkuutta (per capita cost) ja asia-
kaskokemusta (experience of care). Kannustin- ja sanktiomalli johdetaan palvelun järjestäjän 
tavoitteista. Kokeilun aikana kerättävän tiedon avulla tehdään ehdotus vuonna 2019 käyttöön 
otettavaksi mittaristoksi. 
 
 

 
 
 
Kuvio 4, Triple aim -malli 
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Kannustin- ja sanktiomalli sisältää elementtejä kaikista Triple aim’in osatavoitteista (hyvin-
vointihyöty ja vaikuttavuus, kustannustehokkuus ja asiakaskokemus).  

Tavoite Kannustin  /  Sanktio *) Mittari 
Hyvinvointi-

hyöty  

 

Vaikuttavuus 

Asiakkaiden palvelusuhteen 
pituus, erityisesti paljon palve-
lua käyttävien asiakkaiden 
osalta 

K / S • Hoito- ja palvelusuun-
nitelmien / hyvin-
vointisuunnitelmien lkm 

• Palvelua käyttäneiden keski-
määräinen asiakassuhteen pi-
tuus 

Palvelun saatavuus • T3 (kolmas vapaa  vastaanottoaika) 

• Odotusaika  sosiaaliohjaajan  tapaamiseen 

Palvelun laadun kehittyminen • Valittujen terveys- ja hyvinvointi-
indikaattoreiden muutos 

• Elämänlaatumittari 

• Diagnoosien kirjaus 

Asiakaslähtöisyys • Asiakkaan osallisuuden muutos: asia-
kasohjaus ja palvelujen kehittäminen on 
tehty yhdessä palvelun käyttäjien  kanssa 

Tiettyä kohdejoukkoa 
palveleva innovaatio, joka 
on käytössä 

• Uudistumiskykyä  kuvaava  mittari 

Kustannus- 
tehokkuus 

Erikoissairaanhoidon lähettei-
den määrä 

S Lähetteiden lkm / 1000 asukasta; ylitys lau-
kaisee neuvottelun järjestäjän ja palveluntuot-
tajan   välillä. 

Neuvotteluissa huomioidaan 
• palveluntuottajan valinneiden asukkai-

den ikärakenne ja sairaudet, jotka edel-
lyttävät paljon erikoissairaanhoidon  pal-
veluja, 

• palveluntuottajan, osana vastaanottopal-
veluja tarjoamien, erikoislääkärikonsul-
taatioiden määrä sekä 

• vertailu muihin palveluntuottajiin. 

Päivystyspalvelujen käyttö 
virka- aikana  ja  virka-ajan 
ulkopuolella 

Keskimääräinen  päivystyspalvelujen  käytön  
määrä 

Sosiaaliohjauksen saatavuus • Sosiaaliohjaus järjestetty: kyllä /  ei 

• Sosiaaliohjauksen  käyntien  syiden kirjaus 

Asiakas-
kokemus 

Asiakastyytyväisyys K • Asiakaspalautteiden mittaaminen, 
esimerkiksi Happy or not tai   teksti-
viestipalvelu 

• Asiakastyytyväisyyskysely (asiakastyyty-
väisyyden mittaaminen on järjestäjän teh-
tävä palveluntuottajien vertailukelpoisuu-
den varmistamiseksi;  mittaustulokset  
ovat julkisia) 
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*) K = kannustin, S = sanktio 

 
 
Taulukko 3. Esimerkki kokeilun aikana kerättävistä tiedoista. 
 
 
4.3 Kapitaatiokorvauksen muuttaminen 
 
 
Kokeilun aikana  

• palvelun ehdot ja periaatteet eivät muutu  
• kapitaatiohinta sidotaan tuottajahintaindeksin kehitykseen siten, että hintaa tarkiste-

taan vuoden 2017 syys- lokakuun vaihteessa vuodelle 2018  
• kapitaatiokorvauksia ei oikaista kesken kauden etukäteen eikä takautuvasti, hinta 

muuttuu tuottajahintaindeksin mukaan 1.1.2018 
• ikäryhmiä ja ikäryhmäkohtaisia kertoimia ei muuteta, ellei siihen ilmene erityistä aihetta 

 
 
Maksuliikenne  
 
Palveluntuottaja muodostaa kuukausittain käytössä olevassa järjestelmässä laskutusviitteen 
ja lähettää laskun järjestäjälle omasta laskutusjärjestelmästään. Laskussa tulee näkyä edellä 
mainittu laskutusviite ja kokonaissumma/kuukausi. Kuukausikorvaus yhtä asiakasta kohden 
saadaan jakamalla asiakkaan koko vuoden kapitaatiokorvaus kahdellatoista (12).  
 
 
Muut korvaukset 
 
 
Järjestäjän järjestöille maksamat tuet, esimerkiksi yhdistysten toiminta-avustukset, eivät ole 
osa kapitaatiokorvausta. 
 
 

5 Hankkeessa käytettävät tietojärjestelmäratkaisut 
 
Tietojärjestelmätarpeet voidaan jakaa kahteen osioon, joista ensimmäinen liittyy potilastieto-
järjestelmiin, KanTa-palveluiden käyttämiseen sekä näihin liittyviin integraatioihin kuten esi-
merkiksi talous- ja laskutusjärjestelmiin. Toinen osio sisältää tuottajarekisterin eli palvelusete-
litoiminnasta tutun palvelusetelijärjestelmän tyyppisen valintajärjestelmän, jossa asiakas ver-
tailee tuottajia ja tekee valintoja. 

Tavoitteena on siirtyä KanTa -palveluiden käyttämiseen heti, kun se on mahdollista. KanTa-
palvelu ei ole käytössä kokonaisuudessaan vuoden 2017 alussa, joten tarvitaan välivaiheen 
suunnitelma ja ratkaisut. Palvelusetelilainsäädännön mukaan järjestäjä toimii potilastiedon 
rekisterinpitäjänä, joten palveluntuottajien tulee dokumentoida käynnit käytössä olevaan Ter-
veysEffica -potilastietojärjestelmään. Potilastietojärjestelmästä osa tiedoista siirtyy KanTa -
arkistoon. Jyväskylässä on jo toteutettujen ulkoistuksien kautta otettu käyttöön toimintamalli 
ja menettelytapa palveluntuottajan liittämisestä TerveysEffican käyttäjäksi.  
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Käynnistysvaiheen tavoitteena on saada Jyväskylän valinnanvapauskokeilun käyttöön järjes-
telmä, jossa asiakkaat voivat vertailla hyväksyttyjä palveluntuottajia sekä listata järjestelmään 
tekemänsä valinnan. Järjestelmässä tulevat näkymään kaikki Jyväskylän alueen julkiset ja 
yksityiset sote -asemat. Järjestelmästä saadaan tieto siitä mille tuottajalle asiakas on listau-
tunut, ja tiedon pitää olla järjestäjän, yksityisten ja julkisten sote -asemien sekä asiakkaan 
käytössä.  Järjestelmän tulee myös mahdollistaa tiedon kerääminen erilaisten kyselyiden 
muodossa, sekä muodostaa asiakaskohtaiset kapitaatiolaskutustiedot tuottajille kuukausit-
tain. Järjestelmän tulee olla integroitu (ainakin tietyiltä osin) Jyväskylän kaupungin potilastie-
tojärjestelmään (TerveysEffica).  
 
Tarkoituksena on saada käynnistysvaiheen mahdollistava järjestelmä Jyväskylän kaupungin 
valinnanvapauskokeilun käyttöön kilpailutuksen kautta. Valittavasta toteutuksesta tehdään 
kokeilun ajaksi kahden vuoden määräaikainen sopimus. Hankkeen aikana seuraamme kan-
sallisten ICT-ratkaisujen valmistumista, ja sisällytämme ne käyttöönottosuunnitelmiimme sen 
mukaisesti miten eri ratkaisut ovat kokeilun aikana käyttöönotettavissa. Alla on kuvattuna 
Jyväskylän valinnanvapauskokeilun prosessi sekä ICT-arkkitehtuurikuvaus huomioiden kan-
salliset ratkaisut. 
 

 

 

Kuvio 5, Valinnanvapaus/ Arkkitehtuuri 
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Kuvio 6, Valinnanvapaus/ Prosessikuvaus 
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6 Hankkeen organisointi ja keskeiset työryhmät 

Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki, perusturvan toimiala. Hankkeelle on valittu ohjaus-
ryhmä, johon kuuluvat: 

Heikura Kaija, hallintoylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Hynninen Sanna-Mari, toimitusjohtaja, Keski-Suomen yrittäjät 
Hyvönen Emmi, hallinto- ja viestintäpäällikkö, Jyväskylän kaupunki, perusturvan 
toimiala 
Joutsiluoma Jaana, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
Kallimo Kati, toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Kuittu Ulla, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Kuusio Ari, tietohallintopäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Laurila Marja, perusturvan toimialajohtaja, Wiitaunioni  
Mutka Anu, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Palola Mikael, kuntayhtymänjohtaja, SoTe kuntayhtymä, puheenjohtaja 
Pylvänen Riitta, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki, esittelijä 
Siitari Heljä, henkilöstön edustaja (JUKO) 
Tuhkanen Hannu, Talouspäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Vallimies – Patomäki Marjukka, Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö  
Vanhala Mauno, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Silja Ässämäki, kehittämisjohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Sirpa Varila, sihteeri 

 

Hankkeen projektiryhmään kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluiden esimiehiä, taloushallinnon 
ja tietohallinnon edustajia sekä ammattijärjestöjen edustaja. 

Palveluntuottajien kanssa järjestetään säännöllisesti sote-foorumeita, joihin osallistuvat pe-
rusturvapalveluiden toimialajohtaja, perusturvapalveluiden palvelujohtajat, yrittäjäjärjestöjen 
edustajat, yhdistysten edustajat sekä projektipäällikkö. 

Palveluntuottajien (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) kanssa järjestetään säännöllisiä 
työkokouksia, joissa valmistellaan ja kehitetään valittavan palvelutuotteen sisältöä, myös 
kokeilun aikana. 
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7 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin  
 

Keski-Suomessa käynnistyy kolme hallituksen kärkihanketta, joiden kanssa tehtävä yhteistyö 
palvelee myös valinnanvapauskokeilun tavoitteita 

 
Keski-Suomen kunnat ovat jättäneet yhteisen hankehakemuksen sosiaali- ja terveysministe-
riön Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaan liittyen. KEPA – Keski-Suomen lasten ja 
perheiden parhaaksi -hankkeen tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hy-
vinvointia sekä uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palveluita Keski-Suomessa.  
 
Jyväskylän kaupungin hallinnoimana on myös käynnistynyt Keski-Suomen kuntien yhteinen  
sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanke:  Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahviste-
taan kaikenikäisten omaishoitoa. Keski-Suomen hankkeen, joka kantaa nimeä Kukoistava 
kotihoito – Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus, tarkoituksena on 
kehittää ja yhdenmukaistaa Keski-Suomen kotihoidon palveluita ikääntyneiden hyvinvoinnin 
varmistamiseksi.  
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on saanut hankerahoitusta Palvelut asiakaslähtöisiksi kärki-
hakkeesta; Toimenpide 1: Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asia-
kas keskiöön; Osahanke 2: Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osal-
listumisen toimintamalli. Jyväskylässä on tehty pitkäjänteistä työtä kokemusasiantuntijuu-
den kehittämisessä ja tämä osahanke tukisi osaltaan valinnanvapauskokeiluhanketta. 

Hallituksen kärkihankkeiden lisäksi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE) on 
hakenut Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustusta Keski-Suomen kuntien asukkaiden 
kokeman yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseen: Yhdessä ei olla yksin – Keski-
Suomen hyvinvointiyhteistyöhanke. Hanke käynnistyisi 1.3.2017 ja päättyisi 31.12.2019. 
Asukkaiden kokeman yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämiseen pyritään parantamalla 
asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja poistamalla osallistumisen esteitä erilaisten kokei-
lujen avulla.  Yksinäisyyttä ja turvattomuutta pyritään vähentämään myös järjestöjen ja kun-
tien tavoitteellisella hyvinvointiyhteistyöllä. Kunta- ja asuinaluekohtaiset toimenpiteet toteute-
taan 13 keskisuomalaisen kunnan alueella. Tämän, mahdollisesti toteutuvan, hankkeen 
kanssa tehtävä yhteistyö toisi vastauksia juuri niihin kysymyksiin, kuinka paremmin voisimme 
tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi myös valinnan-
vapauskokeiluhankkeessa.  
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8 Hankkeen talous 

Hankkeen talousarvio on laadittu seuraavasti: 

MENOT JA RAHOITUS 
 Vuosi       Vuosi       Yhteensä 

2017 2018 2017+2018 
Henkilöstömenot, joista 141 500 141 500 283 000 

Projektiin palkattava henkilöstö  66 000 66 000 132 000 

Työpanoksen siirto  75 500 75 500 151 000 

  

Palvelujen ostot yhteensä, josta 104 500 53 500 158 000 

Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 75 000 25 000 100 000 

Painatukset ja ilmoitukset 3 000 2 000 5 000 

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2 500 2 500 5 000 

Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4 000 4 000 8 000 

Koulutus- ja kulttuuripalvelut 5 000 5 000 10 000 

Muut palvelujen ostot 15 000 15 000 30 000 

  

Aineet, tarvikkeet ja tavarat   1 000 1 000 2 000 

  

Vuokrat 2 000 2 000 4 000 

  

Investointimenot yhteensä, josta 1 500 0 1 500 

Aineettomat hyödykkeet 0 0 0 

Koneet ja kalusto 1 500 0 1 500 

Muut investointimenot 0 0 0 

  

Muut hankkeen suorat menot 5 000 17 500 22 500 

Hankkeen tulosten ulkopuolinen arviointi    12 500   

Muut muut hankemenot 5 000 5 000   

        
Valinnanvapauden aiheuttama sopeutuskulu 272 000 257 000 529 000 

  

Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 527 500 472 500 1 000 000 

- Hankerahoitukseen oikeuttamattomat 
kustannukset 

0 0 0 

- Tulorahoituksen mahdollinen lisäys 0 0 0 

- Muu kuin julkinen rahoitus 0 0 0 

Hankerahoitukseen oikeuttavat kustan-
nukset 

527 500 472 500 1 000 000 

Kaupungin oma rahoitusosuus 100 000 100 000 200 000 

Muu julkinen rahoitus 0 0 0 

        

HAETTAVA HANKERAHOITUS 427 500 372 500 800 000 

 

Taulukko 4, Hankkeen talousarvio 
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9 Suunnitelma hyvien käytäntöjen tai hankkeessa kehitettyjen 
toimintamallien juurruttamisesta, levittämisestä ja mahdollisesta 
jatkokehittämisestä  

 

Sosiaaliohjauksen näkökulmasta Valinnanvapaus- pilotissa tavoiteltavia ja selvitettä-
viä asioita: 

Haettavan pilotin aikana on mahdollista syventää sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota 
sekä kehittää uusia toiminnallisia yhteistyökäytäntöjä sekä palveluprosesseja julkisen ja yksi-
tyisen palvelutuotannon sisällä ja välillä. Lähtökohtana on, että sosiaaliohjaus olisi samansi-
sältöistä Jyväskylän kaupungin ja yksityisten toimijoiden välillä lukuun ottamatta julkista val-
lan käyttöä (kokeilun aikana).  

Pilotin aikana on mahdollista selvittää:  

1. Julkisen vallan käyttöön liittyvien tehtävien erottaminen muusta sosiaaliohjaustyöstä 
 Onko sosiaaliohjausta mahdollista/kustannustehokasta tuottaa ko. tavalla eriytet-

tynä?   
 Miten palvelun eriyttäminen toimii käytännön asiakasprosesseissa (asiakkuuk-

sien ohjautuminen, päällekkäisyyksien välttäminen).   

 Yhteistyökumppaneiden informoiminen ohjaustyössä mm. KELA 
2. Sosiaaliohjauksen vastaanottojen järjestäminen terveysasemalla  
3. Moniammatillisten työkäytäntöjen luominen 
4. Asiakkaan mahdollisuuksien lisääminen sähköisessä asioinnissa  
5. Uudistumiskyvykkyys sähköisten ja etäyhteyksien käytössä (asiakastyö ja konsultaati-

ot) 
6. Paljon palveluja tarvitsevat ja moniammatillista palvelua tarvitsevien asiakkai-

den/potilaiden palvelumallit (palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, kuntoutus) 
7. Terveyssosiaalityön osuus ja mukaan ottaminen hankkeeseen 

 
 

Juurrutettavat asiat yleisellä tasolla: 

 Hankkeen aikana pyritään asiakkaan yhteen yhteiseen suunnitelmaan yhteistyötä ja 
tietojärjestelmiä kehittämällä. 

 Järjestäjän – ja palveluntuottajien roolien selkiytymisen myötä syntynyttä toimintamal-
lia ylläpidetään ja palvelupakettia laajennetaan varsinaisen Uuden Soten käynnistyes-
sä 1.1.2019 

 Juurtumista varmistetaan valinnanvapauskokeiluhankkeen aikana hankkimalla tietoa 
kuntalaisnäkökulmasta sekä mahdollistamalla kokemusasiantuntijuudenhyödyntämi-
nen osana palvelutuotantoa.  

 Henkilöstöä valmennetaan ja sitoutetaan uuteen toimintamalliin, muutokseen ja valin-
nanvapauteen palveluohjausta kehittämällä, koulutuksilla, rekrytoinneilla ja sähköisiä 
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välineitä käyttöön ottamalla. Nämä asiat sisältyvät hankkeen aikana valmisteltavaan 
julkisen toiminnan liiketoimintasuunnitelmaan. 

 Arvioinnissa käytettäviä mittareita ja niiden hyödynnettävyyttä kehitetään koko hank-
keen ajan. Pyritään siihen, että toiminnan muutoksia voidaan todentaa ajantasaisesti 
ja toimintaa kehittää joustavasti ja innovatiivisesti. 

 Sähköisten ratkaisujen kehittäminen: Valittua järjestelmää kehitetään systemaattisesti 
yhdessä tuottajien kanssa. Järjestelmän toimivuutta tutkitaan myös asiakkaiden näkö-
kulmasta. Toteutetaan eri järjestelmien integraatiota niissä kohdissa, joissa integraati-
oista on kiistatonta hyötyä.  

 Yritysten kanssa aloitettuja Sote –foorumeita jatketaan. Tapaamisten sisältöjä kehite-
tään järjestelmällisemmäksi ja pitkäjänteisesti. Foorumin toimintamalli kuvataan myös 
muiden alueen kuntien käyttöön. 

 Järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä syvennetään ja siihen luodaan selkeät peli-
säännöt ja sopimusmallit. Keski-Suomen yhteisöjen tuen ja Soste -järjestön kanssa 
luodaan järjestäytynyt yhteistyömalli. 

 

 

10 Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma  
 

Viestintäsuunnitelman avulla varmistetaan tehokas viestintä valinnanvapauskokeilun käynnis-
tymisestä Jyväskylässä. Viestinnällä ohjataan väestöä osallistumaan kokeiluun ja käyttä-
mään palveluita oikein. Viestintä tukee osaltaan hankkeen tavoitteiden toteutumista. Viestintä 
varmistaa osaltaan kokeilun avoimuuden ja läpinäkyvyyden. 

Viestintä on suunnattu kaupungin päättäjille, asukkaille, terveydenhuollon henkilökunnalle, 
yrittäjille ja muille eri sidosryhmille.  

Viestintä tukee osaltaan hankkeen onnistumista ja poistaa kuntalaisten ja työntekijöiden en-
nakkoluuloja palvelutuotannossa tapahtuviin muutoksiin. Sisäisellä, henkilöstölle kohdenne-
tulla viestinnällä pyritään tarjoamaan eri yksiköille ajantasaista tietoa siitä, miten omaa tuo-
tantoa voidaan ja kannattaa kehittää kokeilun aikana.    

Liitteenä tarkempi viestintäsuunnitelma. 
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11 Yritysten, järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö 
 
Jyväskylän painopisteenä valinnanvapauskokeilussa on yritys- ja järjestöyhteistyö, jossa 
osapuolten kesken kehitetään mm. valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelutuotetta, ollaan 
mukana tukemassa pienten yritysten verkottumista sekä syvennetään järjestöjen roolia hy-
vinvoinnin edistäjinä 
 
Yrittäjäjärjestöjen kanssa on aloitettu Sote – foorumi toiminta Jyväskylässä jo vuonna 2014. 
Tapaamisten tavoitteena on yhteistyön edistäminen ja tuleviin uudistuksiin valmistautuminen. 
Sote – foorumiin osallistuvat perusturvapalveluiden johtoryhmä, kaupungin hankinta-
asiantuntija sekä yrittäjien edustajat. Jatkossa on tarkoituksenmukaista kutsu mukaan myös 
järjestöjen ja yhdistysten edustajia. Foorumin toimintamalli on tarkoituksena kuvata myös 
muiden kokeilussa olevien kuntien käyttöön 
 
Hankkeen alkuvaiheessa on tarkoitus Sote – foorumilla tehdä tarkempaa suunnitelmaa siitä, 
miten hankkeelle asetetun painopistealueen tavoitteita ryhdytään toteuttamaan. Erityisesti 
verkostojen rakentamisesta on syytä käydä keskustelua myös kaupungin elinkeinoyksikön 
kanssa.  

Valinnanvapaushankkeessa yritykset eivät saa suoranaista yritystukea hankerahoituksesta, 
vaan kokeilun myötä heille tulee uusia asiakkaita. Yritysten saama tulo on siis riippuvainen 
valinnan tehneiden asiakkaiden määrästä. 

STM:n rahoitus on oleellinen kokonaisuuden toteutumiseksi ja julkisen palveluntuotannon 
sopeuttamiseksi. Kokeilussa saadaan vertailutietoa julkisten ja yksityisten palveluntuottajien 
toiminnasta ja asiakkaiden valintaperusteista sekä valinta käyttäytymisestä. Näin luodaan 
toimivia markkinoita yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Hanke antaa kaikille tuottajille 
toiminnan laajenemismahdollisuuksia sekä mahdollisuuden kehittää uusia liiketoimintamalle-
ja. 
Asiakkaiden käyttäytymiseen liittyen on myös syytä tutkia suurten yritysten asemaa ja pk-
yritysten mahdollisuuksia toimia suurempien yritysten rinnalla. Asiakkaiden käyttäytymistä ja 
liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä tulee seurata hankkeen kuluessa vähintäänkin al-
ku ja loppukartoituksella. 
 
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) on kansalaistoiminnan ja sitä edustavien yhteisö-
jen kehittäjä, ja tukija kolmannen sektorin toimijoille. KYT tarjoaa tukipalveluita, ohjausta ja 
neuvontaa yhteisöille sekä avoimia kohtaamispaikkoja kansalaisille. Näitä paikkoja ovat Kan-
salaistoiminnankeskus Matara, Monikulttuurikeskus Gloria ja Sepänkeskus Jyväskylässä. 
Yhdistyksen rinnalla toimii KYT-osuuskunta, joka tuottaa taloushallinnon palveluja lähinnä 
kolmannen sektorin yhteisöille. KYT toimii myös yhteiskunnallisena keskustelijana ja vaikutta-
jana, erityisesti kansalaisjärjestöjen asemaa koskevissa kysymyksissä.  
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KYT hallinnoi ja koordinoi hankkeita mm. järjestöjen työllistämiseen, kehittämiseen, nuorten 
yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja osaamisen tunnistamiseen liittyen. Hanketoiminnan kes-
kiössä on verkostomainen työskentelytapa ja yhteistyö eri tahojen välillä. 
  
KYT on aktiivisesti mukana Keski-Suomen Järjestöareenassa, joka on keskisuomalaisten 
järjestöjen yhteenliittymä ja toimii itsenäisenä yhteistyöelimenä Keski-Suomen liiton suun-
taan. KYT tekee tiivistä yhteistyötä Jyväskylän kaupungin ja eri järjestöjen kanssa. Yhteistyön 
edistäminen on keskeinen osa toimintaa. Toiminta tavoittaa laajasti erilaisia, erikokoisia ja eri 
asioiden parissa työskenteleviä yleishyödyllisiä yhteisöjä ja kansalaistoimijoita. Yhdistyksen 
tuki- ja koulutuspalvelut tavoittivat vuonna 2015 lähes 350 yhdistystä ja muuta yhteisöä Kes-
ki-Suomessa.  
 
Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yh-
teen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita toimijoita. Jäsen-
järjestöt toimivat useilla ei toimialoilla. Suurimmat ryhmät ovat sairaus- ja vammaisjärjestöt 
sekä yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt.  
 
Järjestöt kokevat, että heidän työtään tulee tehdä näkyväksi, toimintaa tuotteistaa sekä saat-
taa järjestöt yhteistyöhön sote – asemien kanssa. Järjestöjen kanssa on käynnistetty suunnit-
telu yhteistyön kehittämiseksi muiden Sote toimijoiden kanssa. 

Asiakkaat, järjestöt ja sote - tuottajat hyötyvät yhteisestä tekemisestä. Tärkeää on edetä toi-
minnan kehittämisessä niin, että kaikki osapuolet kokevat sen mielekkääksi ja omaa työtään 
edesauttavaksi. Palveluntuottajien yhteisellä viestinnällä, yhteisellä tilojen käytöllä ja molem-
minpuolisella tuella edesautetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. 

 

Järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet: 

Asiakkaat saavat tukea arjessa tai mahdollisen sairauden kanssa selviytymisessä. Se voi olla 
esim. keskusteluapua, vertaistukea ja asiantuntija-apua. 

Tavoitteena on, että järjestöt löytävät paremmin oman palvelunsa/toimintansa kohderyhmän, 
voivat tukea heitä ja kenties löytävät uusia jäseniä. Saavat kontaktin terveydenhuollon am-
mattialisiin ja voivat edistää järjestönsä asiaa. 

Sote -asemien henkilöstön tietämyksen lisääminen järjestöjen työstä, osaamisesta ja vapaa-
ehtoistoiminnasta. Näin saadaan helpotusta ja tukea asiakastyöhön. 

Hankkeen aikana on syytä tarkastella miten järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö tukee sote -
asemalla tapahtuvaa sosiaaliohjausta ja avoterveydenhuollon palveluita. 
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 12 Riskienhallintasuunnitelma  

Tunnistamme hankkeen eri vaiheisiin sisältyvän perinteisen luokittelun mukaisesti eritasoisia 
strategisia, toiminnallisia, taloudellisia ja vahinkoriskejä. Strategisena riskinä on nähtävissä 
markkinoiden ja oman toiminnan kypsymättömyys asiakkaiden palvelukäyttäytymisen ja -
tarpeen muutoksiin varsinkin hankkeen mukaisen toiminnan alkuvaiheessa.  

Toiminnallisena riskinä on tunnistettavissa asiakastietojärjestelmien kypsymättömyys valin-
nanvapauden erityistilanteisiin; tunnistaako ja erottaako palveluntuottajan asiakastietokanta 
varmasti ns. kapitaatioasiakkaat ja omalla rahalla maksavat asiakkaat? Perinteisenä toimin-
nallisena riskinä voidaan kaikissa hankkeissa tunnistaa henkilöriskit eli hankkeen avainhenki-
löiden resurssien riittävyys. Tätä riskiä pyrimme hallitsemaan laajapohjaisella ja monitasoisel-
la hankeorganisoinnilla sekä onnistuneella työnjaolla. 

Merkittävimpänä taloudellisena riskinä tunnistamme oman palvelutuotannon sopeuttamistar-
peen ja -määrän arvioinnin. Voidaanko omaa palvelutuotantoa alkaa sopeuttamaan alkuvai-
heen innostuksen perusteella, jos jatkossa osa vaihtaneista asiakkaista haluaisi palata kau-
pungin palvelujen asiakkaaksi?  

Eräänlaisena vahinkoriskinä voidaan tunnistaa asiakkaisiin kohdistuva riski, tuleeko asiak-
kaan palvelutarve riittävästi tyydytettyä hänen valitessaan esimerkiksi uuden, vasta toimialal-
le tulleen, mutta kokeilunaikaiset palvelua koskevat laatu-, määrä- ja muut kriteerit täyttävän 
palveluntuottajan palvelut. Kokeiluaika on varsin lyhyt arvioida tätä riskikohtaa, vaikutukset 
nähdään usein vasta vuosien kuluttua. 

Riskit on kuvattu niiden todennäköisyyttä ja vaikuttavuutta arvioivassa matriisissa liitteessä 1. 
Riskiarviointia täydennetään hankevalmistelun edetessä ja jatkuvasti myös hankkeen aikana, 
mikäli hanke toteutuu Jyväskylän kaupungin osalta. 
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Taulukko 5, Riskianalyysi 

 

13 Hankkeen työvaiheet ja niiden aikataulutus  

 Alla hankkeen alustava aikataulusuunnitelma, jota päivitetään ja tarkennetaan hankkeen kuluessa. 

 

 

Taulukko 6, Hankkeen aikajana  

 


