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Jyväskylän valinnanvapauskokeilu ja sen laajennus

• Valinnanvapauskokeilu toteutetaan ajalla 1.1.2017–31.12.2018
• Jyväskylässä asiakkaiden valintaoikeus alkoi 20.2.2017
• Valinnanvapautta kokeiltiin Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan

terveysasemien alueilla vuonna 2017 (62 000 asukasta)
• Neljä yksityistä palvelutuottajaa on hyväksytty tuottajiksi: Mehiläinen 

Terveyspalvelu, Medics24, Pihlajalinna Terveys ja Suomen Terveystalo
• Valittavana on avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen palvelupaketti 
• Vaihtaneita vuoden 2017 lopussa oli 3159 (5 % valintaan oikeutetusta 

väestöstä) 

Kokeilu laajeni 1.1.2018 Hankasalmen, Kyllön, Palokan, Vaajakosken ja 
Uuraisten terveysasemien aluille
• Kokeilussa mukana 133 000 asukasta, mikä on noin 49,5 % maakunnan 

väestöstä
• Vaihdon tehneitä asiakkaita 1.3.2018 oli yhteensä noin 4700 kpl, mikä on 

noin 3,5 % valintaan oikeutetusta väestöstä
• Myös julkisten terveysasemien vaihto sähköiseksi, vaihtoväli 6 kuukautta



Jyväskylän valinnanvapauskokeilu
ja sen laajennus

• Valinta tulee voimaan 7 vuorokauden kuluttua siitä, kun 
asiakas tehnyt valinnan.

• Valinta on voimassa 6 kuukautta kerrallaan. Asiakas voi 
jatkaa saman palveluntuottajan asiakkaana ilman eri 
ilmoitusta.

• Kokeilu ei koske niitä henkilöitä, jotka ovat 
palveluasumisen tai säännöllisen kotihoidon piirissä, 
eikä Korpilahden, Säynätsalon ja Tikkakosken 
terveysaseman alueen asukkaita.

• Kaikki palveluntuottajat käyttävät samaa 
potilastietojärjestelmää.



Valinnan tekeminen

Asiakas voi tehdä valinnan:
1. Osoitteessa www.palse.fi/jyvaskyla
2. Asioimalla valinnanvapauskokeiluun hyväksytyn 
palveluntuottajan luona
3. Asioimalla nykyisellä terveysasemallaan

Ohjevideo valinnan tekemiseen nettisivuilla:
https://www.dreambroker.com/channel/2fgzogkv/9445vfvb



Vaihtaneiden määrät 22.3.2018



Vaihtaneiden määrät tuottajittain 

• Mehiläinen Terveyspalvelut Oy 3135 listautunutta
• Suomen terveystalo Oy 935 listautunutta
• Pihlajalinna 494 listautunutta
• Medics24 172 listautunutta

Takaisin Jyten asemille vaihtaneet: 127

Toiselle tuottajalle vaihtaneet: 60

Kokeilusta on jäänyt pois 82 asiakasta



”Minulle tärkeä peruste valita tämä terveysasema

(valitse 1–3 sopivinta vaihtoehtoa)”
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Esteetön liikkuminen: esim. automaattisesti avautuvat ovet, tasaiset kävelyreitit

sekä opasteiden ja ohjeiden selkeys.

Hyvä hoidon laatu terveysasemalla

Hyvät kulkuyhteydet (julkinen liikenne)

Hyvät pysäköintimahdollisuudet ja kulkuyhteydet (omalla autolla)

Lääkäriaikojen saatavuus

Muu peruste, mikä?

Pitkäaikainen hoitosuhde tietyn lääkärin tai hoitajan kanssa

Terveyden-/sairaanhoitaja-aikojen saatavuus

Terveysasemalla on erityisosaamista tarvitsemiini palveluihin

Terveysaseman aukioloajat

Terveysaseman hyvä sijainti

Toimitilojen viihtyisyys

Tyhjä

Vaihdan, koska saan työterveyshuollon palvelut samasta paikasta

Vastauksia 4473  ajalla 20.2.2017-23.3.2018



”Kun tarvitsen perusterveydenhuollon palveluita,
käyn yleensä”
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Terveyskeskuksessa tai terveysasemalla

Työterveyshuollossa

Yksityisellä lääkäriasemalla (ei työterveyshuolto)

N =4473



Muuta ajankohtaista

• Kuntalaisiltoja järjestettiin 7, yhteensä noin 700 
osallistujaa

• Osallistuminen Jyväskylän päivään 17.3.2018
• Palveluseteli- ja henkilökohtaisen budjetin järjestelmän 

kilpailutus toteutettiin
• Palveluseteleiden sääntökirja perusturvalautakuntaan 

26.4.2018
• Henkilökohtaisen budjetin kehittämistyö käynnistetty
• Palveluohjaajavalmennus käynnistynyt



Linkkejä

• Tietoa Jyväskylän kokeilusta kaupungin nettisivuilla: 
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus

• Valintasivusto: www.palse.fi/jyvaskyla
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