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Laajennuspäätöksen perustelut

Kyseessä on palvelusetelikokeilun alueellinen laajentamishanke. Kokeilun 
maakunnallinen kattavuus on hyvä. Esitetty hankesuunnitelma on selkeä ja se 
vastaa yleisiin valtionavustuksen myöntämiskriteereihin sekä 
palvelusetelikokeiluille asetettuihin tavoitteisiin. Hakemuksessa on kuvattu 
kattavasti sekä nykytila että tavoitetila. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa järjestäjän roolia ja oman tuotannon 
valmiuksia vastata uuteen sote -toimintaympäristöön. Julkisen 
palvelutuotannon terveysasemien omaa toimintaa kehitetään siten, että 
kapitaatiohinnoittelun mukainen toiminta on mahdollista jo vuoden 2018 aikana 
myös omassa toiminnassa. Järjestäjän tehtävät kuvataan tarkemmin ja 
järjestäjän toiminta eriytetään omasta palvelutuotannosta niin laajasti, kuin se 
nykyisen lainsäädännön reunaehdoilla on mahdollista. Kokeiluhanke on 
integroitu osaksi maakuntavalmistelua. 
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Päätöksen perustelut
Asiakasohjausta ja -palvelua kehitetään edelleen niin, että ne sisältävät 
sosiaaliohjauksen rinnalla palveluohjauksen ja toisen portaan palveluohjauksen. 
Toiminnan vaikuttavuutta tullaan arvioimaan tieteellisen tutkimuksen avulla (alueelliset 
data-analyysit). Lisäksi kokemusasiantuntijatoiminta ja järjestöyhteistyö tullaan kokeilussa 
liittämään osaksi sote-keskuksen palvelua. Hankkeen tavoitteena on myös yhtenäistää 
palveluseteliprosessit sekä kehittää asiakassetelien ja henkilökohtaisen budjetin 
käyttöönottovalmiuksia. 

Kokeilussa toimii ikä- ja alueperusteinen kapitaatiomalli, joka on osoittautunut käynnissä 
olevassa kokeilussa toimivaksi. Rahoittaja esittää, että tähän rinnalle kokeilun aikana 
kehitettäisiin kannustemallia. Jyväskylällä uskotaan olevan tähän hyvät valmiudet pitkän 
palvelusetelin kehittämis- ja käyttöhistorian perusteella. 

Kanta-palveluiden hyödyntäminen on kuvattu hankesuunnitelmassa asianmukaisesti. 
Kehittämisessä on selkeitä, tunnistettuja tehtäviä, joiden avulla nivoutuminen kansallisiin 
palveluihin etenee. Hankesuunnitelmaan sisältyy yhteistyö kansallisten toimijoiden 
kanssa. Hakemuksessa on esitetty myös konkreettinen aikataulu siirtymän 
toteuttamiselle. 

Kokeilun laajennuksen rahoitus 3 milj. euroa, josta Jyten omarahoitusosuus 600 000 
euroa.
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Tavoite 1
Kokeilu laajennetaan alueellisesti koskemaan Kyllön, 
Palokan ja Vaajakosken terveysasemien alueita Jyväskylän 
kaupungissa sekä Hankasalmen ja Uuraisten kuntia. 
Asukasmäärä näillä alueilla on yhteensä noin 133 000 
henkeä eli lähes puolet Keski-Suomen maakunnan 
väestöstä 
• Kokeilu laajenee 15.1.2018 Kyllön, Palokan ja 

Vaajakosken, Hankasalmen ja Uuraisten 
terveysasemille. 

• Kokeilun väestöpohja on laajennuksen jälkeen on noin 
133 000 asukasta = 49,5% maakunnan väestöstä

• Kokeilu ei koske Jyväskylässä Korpilahden, Säynätsalon 
ja Tikkakosken terveysaseman alueen asukkaita
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Tavoite 2

Asiakasohjausta ja -palvelua kehitetään edelleen siten, että 
ne sisältävät sosiaaliohjauksen rinnalla palveluohjauksen ja 
toisen portaan palveluohjauksen, jonka vaikuttavuutta 
arvioidaan tieteellisen tutkimuksen avulla. Tämän lisäksi 
kokemusasiantuntija-toiminta ja järjestöyhteistyö tullaan 
kokeilussa liittämään osaksi sote-keskuksen palvelua. 
• Sosiaaliohjauksen kuvaaminen ja syventäminen
• Palveluohjaajavalmennus
• Toisen portaan palveluohjaukseen liittyvä tutkimus
• Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen
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Tavoite 3

Käytössä olevaa valinnanvapausjärjestelmää kehitetään 
sosiaali-ja terveysministeriön ICT-tavoitetilan mukaiseksi. 
Kokeilun laajennuksen aikana selvitetään, miten ja millä 
aikataululla suoran valinnan palvelut tullaan liittämään 
osaksi kansallista valinnanvapauspalvelua ja kuinka 
nykyinen järjestelmä toteuttaa asiakasseteleiden ja 
henkilökohtaisen budjetoinnin vaatimat toimenpiteet. 
• ICT –kehittäminen
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Haetun laajennushankkeen aikataulu kansallisten ratkaisujen osalta



Tavoite 4
Jyten terveysasemien omaa toimintaa kehitetään siten, että 
kapitaatiohinnoittelun mukainen toiminta on mahdollista jo 
vuoden 2018 aikana myös omassa toiminnassa. 
Järjestäjän tehtävät kuvataan tarkemmin ja järjestäjä 
eriytetään omasta palvelutuotannosta niin laajasti, kuin se 
nykyisillä reunaehdoilla on mahdollista. Tällä 
valmistaudutaan konkreettisesti tulevaan 
valinnanvapauslainsäädäntöön ja maakuntavalmiste-luun. 
• Varjobudjettien laatiminen terveysasemille
• Kannustinmallien suunnittelu
• Järjestäjän ja tuottajan tehtävien kuvaaminen ja 

eriyttäminen
• Yritysten ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö
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Tavoite 5

Asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetoinnin 
käyttöönottovalmiuksia kehitetään kokeilukuntien alueella. 
Tavoitteena on nykyisten palvelusetelien toimintamallin 
yhtenäistäminen ja henkilökohtaisen budjetoinnin 
kuvaaminen erityisesti ICT-järjestelmän kehittämisen 
näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on tulevan 
asiakassetelitoiminnan ja henkilökohtaisen budjetoinnin 
yhteistyökäytäntöjen mallintaminen tuottajan ja järjestäjän 
näkökulmista. 
• Palveluseteli-/ asiakassetelitoiminnan kehittäminen
• Henkilökohtaisen budjetin käyttöönottovalmiuksien 

kehittäminen
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Linkkejä

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

• Valintaportaali: www.palse.fi/jyvaskyla

• Hyvinvoinnista elinvoimaa –hanke: 
www.jyvaskyla.fi/hyvinvoinnistaelinvoimaa
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