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Yhteenveto 

Jyväskylän kaupunki sekä Hankasalmen ja Uuraisten kunnat ovat olleet mukana sosiaali- 

ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeessa. Jyväskylän 

valinnanvapauskokeilun tavoitteena on ollut toteuttaa kuntalaisten sote-keskuksen 

valinnanvapautta, kehittää sote-keskusmallia ja kuvata järjestäjän tehtäviä ennen 

valinnanvapauden valtakunnallista voimaantuloa. Kokeilu on tuottanut tietoa siitä, mitä 

sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön tuleva valinnanvapaus tulee käytännössä 

vaatimaan julkiselta palveluntuottajalta, yksityiseltä palveluntuottajalta ja kuntalaiselta.  

Jyväskylässä sote-keskusvalinnan ovat voineet tehdä Jyväskylän yhteistoiminta-alueen 

terveyskeskuksen (Jyte) Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien alueiden 

asukkaat helmikuusta 2017 alkaen. Vuoden 2018 alussa kokeilu laajeni Jyväskylän Kyllön, 

Palokan ja Vaajakosken terveysasemien sekä Jyteen kuuluvien Hankasalmen ja Uuraisten 

kuntien alueille. 

Kokeilussa on ollut mukana 133 000 asukasta. Valintaoikeuttaan on käyttänyt noin 5,3 % 

yllämainittujen alueiden asukkaista. 

Asiakas saa kokeilussa valita palvelukokonaisuuden, joka sisältää avosairaanhoidon 

palvelut sekä sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan palvelut. 

Kokeilussa oli mukana neljä yksityistä palveluntuottajaa. Palveluntuottajat ovat tulleet 

mukaan kokeiluun seuraavasti: Mehiläinen Terveyspalvelut Oy 20.2.2017 alkaen, 

Medics24 5.6.2017 alkaen, Suomen Terveystalo Oy 15.2.2018 alkaen ja Pihlajalinna oli 

mukana ajalla 1.11.2017–18.10.2018. Pihlajalinna irtisanoutui kokeilusta 18.7.2018. 

Jyten terveysasemien sekä yksityisten palveluntuottajien sijainti on kuvattu tarkemmin 

liitteessä. (Liite 1. Kartta sote-keskusten sijainnista)  

Tavoitteet ja tulokset, hyödyt ja vaikuttavuus 

Vuonna 2017 hankkeen tavoitteeksi oli asetettu erityisesti yritys- ja järjestöyhteistyö, jossa 

osapuolten kesken ja myös yhdessä muiden kokeilualueiden kanssa kehitettiin 

valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelukokonaisuutta, tuettiin siihen liittyvien pienten 

yritysten verkottumista ja syvennettiin järjestöjen roolia tässä kokonaisuudessa. Yhteisten 

tapaamisten tuloksena yksityiset palveluntuottajat, Jyten henkilöstö ja järjestöjen 

edustajat tutustuivat ja oppivat toistensa toimintatavoista.  

Vuodelle 2018 hankkeelle asetettiin viisi keskeistä tavoitetta. Ne olivat kokeilun 

laajentuminen viidelle uudelle Jyten alueelle, asiakasohjauksen ja -palvelun kehittäminen, 

Jyten oman toiminnan kehittäminen, valinnanvapauskokeilussa käytössä olevan ICT-

järjestelmän kehittäminen sekä asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin 

käyttöönottovalmiuksien kehittäminen.  
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Kehittämistyön tuloksena on syntynyt uusia toimintamalleja ja useita raportteja. Myös 

hankkeen tuloksia ja hyötyjä on mitattu kyselyillä ja erilaisilla selvityksillä. Hankkeen 

tavoitteiden toteutumista on kuvattu tarkemmin tässä raportissa. 

Toteutus, hankkeen kulku ja resurssit  

Kokeilulle muodostettiin hanketiimi, joka on hoitanut kokeilun käytännön järjestelyihin 

liittyviä tehtäviä. Avoterveydenhuollon palvelujohtaja ja palvelupäällikkö sekä perusturvan 

toimialajohtaja ovat vastanneet kokeilussa järjestäjän roolista oman tehtävänsä ohella. 

Järjestämisen ja tuotannon erottaminen esimerkiksi korvauslaskennassa ja viestinnässä 

on ollut tärkeää puolueettoman tiedon tuottamiseksi valtakunnalliseen valmisteluun. 

Kokeilussa järjestäjän roolissa toimivien henkilöiden tehtävät kirjattiin ja ilmoitettiin myös 

palveluntuottajille.  

Koska järjestäjän edustajat vastasivat myös Jyten oman toiminnan toteuttamisesta, ei 

järjestäjän ja tuottajan tehtävien erottaminen aina ollut selkeää. Myös tuottajilla oli välillä 

epäilyjä siitä, toimitaanko järjestäjän taholla puolueettomasti kaikkien palveluntuottajien 

suuntaan. 

Hankkeelle varatuista kuluista toteutui alle puolet. Hankehakemusta tehtäessä oli 

varauduttu siihen, että yli 10 % kuntalaisista vaihtaisi palvelunsa yksityisille 

palveluntuottajille. Näin ei kuitenkaan käynyt. Aktiivisena vaihtajana olevien asiakkaiden 

määrä on ollut alle 5 % kuntalaisten määrästä koko kokeilun ajan. 

Hankkeen raportointi osoittautui vaativammaksi kuin hanketta suunnitellessa osattiin 

varautua. Sen vuoksi hankesuunnitelmaan saatiin muutos, jonka perusteella hanketiimiin 

voitiin lisätä yksi henkilö ensisijaisesti suorittamaan talouden seurantaa ja tilastointia.  

Sidosryhmien ja hankkeen tekijöiden palaute ja kokemukset 

Jyväskylän perusturvapalveluissa on runsaasti kokemusta yritysten kanssa tehtävästä 

yhteistyöstä. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa 

heti alusta alkaen. Kokeilun sääntökirjaa ja kapitaatiohinnoittelua valmisteltiin yhdessä 

palveluntuottajien kanssa useissa kokouksissa. Yhteistyö tuottajien kanssa on ollut avointa 

ja rakentavaa, vaikka kokeilun sisällöstä ja hinnoittelusta on käyty hyvinkin kriittistä 

keskustelua. 

Myös eri järjestöjen kanssa on tehty yhteistyötä koko hankkeen ajan. On etsitty erilaisia 

tapoja, joilla järjestöjen tekemä työ saataisiin osaksi sote-keskusten toimintaa. 

Toimintamallien löytäminen on ollut haastavaa, mutta järjestöyhteistyön merkitys on 

tiedostettu ja jossain määrin yhteistyötä on edistetty esimerkiksi sosiaaliohjaajien 

työskentelyn kautta. 

Kuntalaisille on järjestetty useita avoimia asiakastilaisuuksia ja heille on tehty erilaisia 

kyselyjä. Valinnanvapauden toimintamalli ja valittavan palvelun sisältö vaativat edelleen 
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runsaasti ohjausta ja neuvontaa, jotta kansalaiset ymmärtävät, mistä valinnanvapaudessa 

ja valittavassa palvelukokonaisuudessa on kysymys. 

Jyten omalle henkilöstölle on järjestetty useita henkilöstötilaisuuksia. Työntekijät on 

pyritty pitämään ajan tasalla kokeilun etenemisestä myös tiedotteilla. Tietoisuus 

hankkeesta ja asiakkaiden siirtyminen yksityisille palveluntuottajille on herättänyt 

henkilöstön kehittämään omaa toimintaa ja panostamaan asiakaspalveluun. 

Jatkotoimet hankkeen jälkeen ja työn jatkaminen 

Mikäli valinnanvapauslaki ei tule voimaan, ennen kokeilun päättymistä neuvotellaan 

palveluntuottajien kanssa vaihtoehtoisesta palvelun tuottamistavasta, esimerkiksi 

palvelusetelin käyttöön ottamisesta sote-keskuspalveluun. Mikäli valinnanvapauslaki 

hyväksytään, valmistellaan mahdolliseen maakunnalliseen sote-keskuspilottiin 

hakeutumista yhdessä tuottajien kanssa. Päätökset uusista toimintamalleista, kuten 

palvelusetelin käyttöönotosta, tekee Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta. Pilottiin 

hakeutuminen puolestaan edellyttää Jyten kuntien päätöksiä. 

Jyväskylän perusturvan toimialan johtoryhmä on strategiassaan linjannut, että 

sosiaaliohjaus ja -neuvonta tulevat osaksi kaikkien sote-keskusten palvelukokonaisuutta 

vuonna 2019. Tämä tarkoittaa, että kokeilussa kehitetty sosiaaliohjauksen toimintamalli 

vakiinnutetaan kaikkiin Jyten sote-keskuksiin ja toimintamalli tulee toteutumaan, vaikka 

varsinainen sote-lainsäädäntö ei tulisikaan voimaan. 

Hankkeen tuottamat materiaalit ja ohjausryhmän pöytäkirjat on julkaistu verkkosivuilla 

osoitteessa www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus 
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1 Tulokset ja vaikuttavuus 

1.1 Taustaa 

Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa valinnanvapauden piiriin otettavaksi tuotteeksi on 

valittu palvelukokonaisuus, joka sisältää avosairaanhoidon palvelut sekä 

sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan.  

Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä kolmen terveysaseman alueella (Huhtasuo, Keskusta ja 

Kuokkala) 1.1.2017. Valinnanvapauskokeilun alkuvaiheessa yhdeksi tavoitteeksi asetettiin, 

että varsinainen asukkaiden valinnanmahdollisuus käynnistyisi helmikuun 2017 aikana. 

Tämä tavoite saavutettiin. Ensimmäiset asiakkaat pääsivät valitsemaan palveluntuottajan 

Palse.fi-portaalin kautta 20.2.2017. 

Valinnanvapauskokeilun käynnistäminen edellytti runsaasti tietojärjestelmien 

kehittämistyötä. Ennen kokeilun käynnistämistä oli saatava käyttöön tuottajarekisteri, 

asiakkuuksien hallintajärjestelmä ja laskutusjärjestelmä. Myös palveluntuottajien 

sähköinen hakeutuminen palveluntuottajaksi toteutettiin. Kaikki kokeilun palveluntuottajat 

käyttävät Jyväskylän kaupungin potilas-/asiakastietojärjestelmää. Käyttöönotto vaati eri 

sopimusten tekemistä ja perehdyttämistä. Järjestelmien käyttöönotto vaati noin kolmen 

viikon järjestelyajan aina uuden palveluntuottajan hakeutumisvaiheessa.  

Vuonna 2017 Jyväskylän valinnanvapauskokeilun painopiste oli yritys- ja 

järjestöyhteistyössä, jossa osapuolten kesken kehitettiin mm. valinnanvapauden piiriin 

kuuluvaa palvelutuotetta, tuettiin siihen liittyen pienten yritysten verkottumista ja 

syvennettiin järjestöjen roolia hyvinvoinnin edistäjänä. Jyväskylän hanketiimi koordinoi 

sidosryhmäyhteistyön kehittämistä muiden alueiden sote-keskuskokeiluhankkeiden 

kanssa. Kaikkien sote-keskuskokeiluhankkeiden yhteistyönä syntyi 

sidosryhmäyhteistyöntyön kuvaus, mikä on tämän raportin liitteenä. 

Sidosryhmäyhteistyön kuvauksen tekemisessä vetovastuu oli Jyväskylän hanketiimillä 

(Liite 2. Sidosryhmäyhteistyön viitekehys kokeilujen käyttöön). 

Valinnanvapauskokeilu laajeni Jyväskylän kaupungin kolmelle terveysasema-alueelle sekä 

Hankasalmen ja Uuraisten kuntiin 1.1.2018. Tällöin valintaoikeuden piiriin tuli yhteensä 

133 000 asukasta, mikä on noin puolet Keski-Suomen maakunnan väestöstä. 

Kokeilussa oli mukana neljä yksityistä palveluntuottajaa: Mehiläinen Terveyspalvelut Oy 

(20.2.2017 alkaen), Medics24 (5.6.2017 alkaen), Lääkärikeskus Pihlajalinna (1.11.2017 

alkaen) ja Suomen Terveystalo Oy (15.2.2018 alkaen). Pihlajalinna irtisanoutui kokeilusta 

18.10.2018. 

Kokeilussa on tehty yhteistyötä maakuntavalmistelijoiden kanssa 

järjestämissuunnitelman, sote-keskuspalvelun määritelmän ja palveluohjauksen osalta. 

Asiakasohjauksen ja -neuvonnan kehittämisessä aloitettiin yhteistyö Kelan kanssa. 

Keväällä 2018 järjestettiin kaksi Kelan Sote-neuvonta ja tuki -projektin sekä 
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valinnanvapauskokeiluhankkeen yhteistä työpajaa. Keski-Suomessa on ollut käynnissä 

myös kolme muuta hallituksen kärkihanketta: Kukoistava kotihoito, KSLAPE (Keski-

Suomen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma) ja kokemusasiantuntijuuden 

kehittämishanke. Näiden hankkeiden kanssa valinnanvapauskokeiluhankkeella on ollut 

muutamia yhteisiä kehittämistapaamisia. Ensisijaisesti keskustelua on käyty 

palveluohjauksen yhteisestä kehittämisestä. Lapsiperheiden palveluiden näkökulmasta 

sote-keskusten ja perhekeskusten roolit ovat vielä epäselvät ja vaativat täsmentämistä. 

Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry (KYT) on ollut hakkeelle merkittävä yhteistyökumppani. 

KYTin toimijoiden kanssa on etsitty toimintamalleja järjestöjen, kokemusasiantuntijoiden 

ja sote-keskusten yhteistyön kehittämiseksi. KYTin hallinnoiman Keski-Suomen 

vaikuttavat järjestöt -hankkeen toimijat ovat olleet erityisen tärkeä yhteistyökumppani. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomaliset hyvinvointia edistävät järjestöt, joiden 

toimintaan sote-uudistus ja uuden toimintaympäristön syntyminen vaikuttavat. Näitä 

sosiaali- ja terveysalan järjestöjä on maakunnassa noin 500. 

Tiivis yhteistyö muiden palvelusetelikokeiluiden ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 

on myös vahvasti tukenut hankkeen etenemistä. 

1.2 Tavoitteet ja tulokset 

1.2.1 Tavoitteista 

Kokeilun tarkoituksena oli lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa 

palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Lisäksi kokeilun tavoitteena oli 

tuottaa sekä järjestäjälle, palveluntuottajille että sosiaali- ja terveysalalla toimivalle 

henkilöstölle tietoa tulevasta valinnanvapausmallista. 

Vuonna 2017 kokeilun alkaessa tavoitteena oli kokeilla kuntalaisten sote-aseman 

valinnanvapautta, kehittää sote-keskusmallia ja kuvata järjestäjän tehtäviä ennen 

valinnanvapauden valtakunnallista voimaantuloa. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa tietoa 

siitä, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mahdollinen valinnanvapaus tulee 

käytännössä vaatimaan julkiselta palveluntuottajalta, yksityiseltä palveluntuottajalta ja 

kuntalaiselta. Painopisteenä oli myös yritys- ja järjestöyhteistyö, jossa osapuolten kesken 

kehitettiin valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelukokonaisuutta, tuettiin siihen liittyvien 

pienten yritysten verkottumista ja syvennettiin järjestöjen roolia kokonaisuudessa. 

Tavoitteisiin sisältyi myös sosiaaliohjauksen tuominen osaksi sote-keskustoimintaa. 

Kokeilun laajennuttua vuoden 2018 alussa sille asetettiin seuraavat viisi tavoitetta: 

1. Kokeilun laajennuttua Jyväskylän kaupungin Kyllön, Palokan ja Vaajakosken 

terveysasemien alueille sekä Hankasalmen ja Uuraisten kuntiin tavoitteena oli, että 

palveluntuottajia saataisiin myös haja-asutusalueille. Tässä tavoitteessa ei onnistuttu. 

Yhtenä syynä voidaan pitää sitä, että kokeilu on määräaikainen, mikä ei innostanut 

yrityksiä perustamaan toimipisteitä Jyväskylän kaupungin keskustan ulkopuolelle. 
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2. Asiakasohjausta ja -palvelua kehitettiin edelleen siten, että ne sisältävät 

sosiaaliohjauksen rinnalla palveluohjauksen ja toisen portaan palveluohjauksen. 

Vaikuttavuutta arvioitiin tieteellisen tutkimuksen avulla. Lisäksi 

kokemusasiantuntijatoiminta ja järjestöyhteistyö liitettiin kokeilussa osaksi sote-

keskuksen palvelua. Asiakasohjauksen ja -palvelun kehittämistyötä on kuvattu 

tarkemmin kappaleessa 4.3. Asiakasohjauksen ja -palvelun kehittäminen. 

 

3. Käytössä olevaa valinnanvapausjärjestelmää kehitettiin sosiaali-ja terveysministeriön 

ICT-tavoitetilan mukaiseksi. Kokeilun laajennuksen aikana selvitettiin, miten ja millä 

aikataululla suoran valinnan palvelut tullaan liittämään osaksi kansallista 

valinnanvapauspalvelua sekä kuinka nykyinen järjestelmä toteuttaa asiakasseteleiden ja 

henkilökohtaisen budjetoinnin vaatimat toimenpiteet. Tämän tavoitteen toteutumista on 

kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.4. ICT-kehittäminen hankkeessa. 

4. Jyten terveysasemien omaa toimintaa kehitettiin siten, että kapitaatiohinnoittelun 

mukainen toiminta olisi mahdollista myös kuntien omassa toiminnassa jo vuoden 2018 

aikana. Jyten oman toiminnan kehittämistä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.2. 

Oman toiminnan kehittäminen ja henkilöstön ajan tasalla pitäminen. 

5. Asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönottovalmiuksia kehitettiin 

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. Kappaleessa 4.5. Asiakasseteleiden 

ja henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönottovalmiuksia kehittäminen on tarkemmin 

kuvattu tämän tavoitteen toteutumista. 

1.2.2 Tuloksista 

Kokeilu on tuottanut arvokasta tietoa sote-palveluiden saatavuudesta, laadusta, 

hinnoittelu- ja korvausmalleista, asiakkaiden käyttäytymisestä, järjestäjän roolista ja ICT-

ratkaisuista sekä palvelujen integroinnista.  

Järjestäjän tehtävät on kuvattu tarkemmin ja tehtävät pyritty eriyttämään omasta 

palvelutuotannosta niin laajasti, kuin se nykyisillä reunaehdoilla on mahdollista. Tällä 

valmistaudutaan konkreettisesti tulevaan valinnanvapauslainsäädäntöön ja 

maakuntavalmisteluun. Jyväskylän nykyisessä kokeilussa järjestäjä ja tuotanto on voitu 

erottaa toisistaan vain osin. Jyväskylän kaupunki on vastannut palveluiden järjestämisestä 

ja esimerkiksi palveluntuottajien hyväksymisestä, mutta samalla kaupungilla on ollut 

tuottamisvastuu Jyten terveysasemien palveluiden osalta. 
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1.3 Hyödyt ja vaikuttavuus  

Kokeilussa saatujen kokemusten kautta järjestäjä on saanut tietoa muun muassa sille 

kuuluvista tehtävistä, toiminnan organisoinnista, tulevista korvausmalleista ja asiakkaiden 

käyttäytymisestä. Kokeilun edetessä järjestäjän rooli on selkeytynyt ja kokeilu on 

tuottanut arvokasta tietoa tulevaa maakunnallista valinnanvapausmallia varten muun 

muassa tuottajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, järjestäjäorganisaatioon tarvittavasta 

henkilöstöresurssista, sidosryhmistä ja ICT-järjestelmistä.  

Hankkeen tavoitellut hyödyt ja vaikuttavuus voidaan kuvata seuraavilla näkökulmilla: 

- Miten kuntalaiset kokevat sote-keskuksen valinnanvapauden. Saavatko he palvelua 

helpommin ja miten he kokevat yksityisiltä palveluntuottajilta saamansa palvelun 

laadun. 

- Miten Jyten oma henkilöstö on kehittänyt palvelun kilpailukykyä ja asiakaspalvelua, 

sekä mitä vaikutuksia kokeilulla on ollut Jyten omien terveysasemien toimintaan. 

- Miten hankkeen tuloksia on voitu hyödyntää Keski-Suomen maakuntavalmistelussa ja 

maakunnan järjestämissuunnitelman valmistelussa. 

Kuntalaisten näkökulmasta kokeilussa seurattiin vaihtamisen määriä ja vaihdon syitä sekä 

kuntalaisten tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin. Kuntalaiset tekivät vähemmän valintoja 

kuin hanketta suunniteltaessa odotettiin. Oletuksena oli, että yli 10 % kuntalaista vaihtaisi 

palvelunsa yksityiselle palveluntuottajalle. Vaihtajien määrä jäi kuitenkin alle 5 %:iin 

väestöstä. Syynä alhaiseen vaihtomäärään oli todennäköisesti melko pitkä sitoutumisaika 

palveluntuottajan asiakkaaksi (6 kk) sekä 7 vuorokauden valmistautumisaika 

palveluntuottajalla, ennen kuin hänen tuli aloittaa asiakkaan vastaanottopalvelu. Myös 

valittavan palvelukokonaisuuden rajallisuus saattoi vähentää kuntalaisten halukkuutta 

tehdä valintoja. 

Kuntalaisten tekemien valintojen määrää seurattiin terveysasema-alueittain koko kokeilun 

ajan. Valinnan tehneiden määrä vaihteli alueittain ja lisääntyi uusien tuottajien mukaan 

tulon myötä sekä hieman myös silloin, kun valinnanvapauskokeilu oli enemmän esillä 

julkisessa keskustelussa. 
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Kuvio 1. Listautumiset asemittain ja yksityisten palveluntuottajien liittyminen kokeiluun 

 

Kuntalaisille on ollut mahdollisuus valita ja vertailla avosairaanhoidon palveluita joko 

julkisen tai yksityisen palveluntuottajan toteuttamana. Ennen kokeilua kuntalaiset ovat 

voineet valita julkisen terveysaseman joko oman kunnan sisältä tai oman kuntansa 

ulkopuolelta (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Valinnanvapauskokeilun myötä 

asiakkaiden valintaoikeus laajeni koskemaan myös kokeiluun hyväksyttyjä yksityisiä 

palveluntuottajia, joita oli kokeilun aikana enimmillään neljä. Asiakkaiden 

valinnanvapauden laajentumisen myötä sekä hoitoon pääsy, että eri alueiden väliset erot 

palveluiden saatavuudessa ovat parantuneet merkittävästi.  



 

     

 

Loppuraportti Sivu: 6 (49) 

Jyten alueen asukkaiden 
valinnanvapauden laajentaminen 

 

Kuvio 2. Yksityisille palveluntuottajille vaihtaneet 

Valinnanvapauskokeilun hyötyjä ja vaikuttavuutta on mitattu hoitoon pääsyn (T3), 

asiakastyytyväisyyden (NPS ja portaalin kautta lähetty kysely) ja Vaihdon syy -kyselyiden 

avulla. 

 

Kuvio 3. Hoitoon pääsy (T3) 
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Vastaanottopalveluiden laatua mitataan NPS (Net Promoter Score) mittarilla, joka kertoo 
asiakaskokemuksesta ja –tyytyväisyydestä. Asiakkaalta kysytään palvelutapahtuman 
jälkeen: Minkä arvosanan annat meille asteikolla 1-10.  

Asiakkaat vastaavat kysymykseen erillisellä Roidu -laitteella, joka on jokaisessa 
toimintayksikössä, myös yksityisillä palveluntuottajilla. 

 

 

Kuvio 4. Asiakastyytyväisyys (NPS) 

Valitessaan yksityisen palveluntuottajan asiakkaalta kysytään vaihtamisen syytä. Koko 

hankkeen ajan merkittävin syy palveluntuottajan vaihtamiseen on ollut lääkäriaikojen 

saatavuus. Seuraavina syinä ovat sote-keskuksen sijainti ja asiakkaan olettama palvelun 

laatu yksityisellä palveluntuottajalla. Asiakkailta kysytään myös sitä, missä he ovat 

asioineet ennen valinnan tekemistä. 
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Kuvio 5. Vaihdon syyt, ensimmäinen kysely 

Kuvio 6.  Aikaisempi palveluiden käyttö ennen valintaa 

Tehdessään valintaa toisen tai kolmannen kerran, joko toiselle yksityiselle tuottajalle tai 

takaisin julkiselle terveysasemalle, asiakkailta on kysytty jälleen vaihdon syytä. 

Kun ensimmäisen vaihdon pääasialliset syyt olivat ollut lääkäriaikojen saatavuus, sote-

keskuksen sijainti ja asiakkaan olettama palvelun laatu yksityisellä palveluntuottajalla, 
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toisen ja kolmannen vaihdon syyt tärkeysjärjestyksessä ovat puolestaan terveysaseman 

sijainti, hyvä hoidon laatu ja lääkäriaikojen saatavuus. 

 

 

Kuvio 7. Vaihdon syyt, kysely uudelleenvaihtajille 

 

Kuvio 8. Uudelleenvalinnat yksityiseltä palveluntuottajalta julkiselle terveysasemalle 
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Kuvio 9. Uudelleenvalinnat yksityiseltä palveluntuottajalta toiselle yksityiselle 

Kaikille valinnanvapauskokeiluun osallistuneille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely syksyllä 

2017. Sama kysely toistettiin asiakkaille loka-marraskuun vaihteessa 2018. Vuonna 2018 

kysely lähetettiin 6000 asiakkaalle ja siihen vastasi 892 asiakasta (vastausprosentti 14,9 

%). Kyselyssä tiedusteltiin asiakkaiden näkemyksiä valintaportaalin käytöstä, tiedon 

saannista valittavasta palvelusta, palvelukokonaisuuden riittävyydestä, palvelun laadusta 

ja sosiaaliohjauksen merkityksellisyydestä. Vastaajilta pyydettiin myös kokonaisarvosanaa 

palvelusta (arvosana 1–10). Kokonaisarvosanan keskiarvoksi saatiin 8. Edellisessä 

vastaavassa kyselyssä vuonna 2017 keskiarvo oli 7,13.  

Vuoden 2018 kyselyssä oli myös avoin kysymys, jossa tiedusteltiin asiakkaiden ajatuksia 

valinnanvapaudesta. Tähän kysymykseen saatiin 668 avointa vastausta. Avoimista 

vastauksista saatiin arvokasta tietoa palvelun kehittämiseen. Palautteessa toistui myös 

usein kiitos siitä, että kokeiluun on ryhdytty ja kuntalaisille on annettu mahdollisuus 

valinnanvapauteen. Palveluntuottajat ovat olleet erityisen kiinnostuneita asiakkaiden 

avoimista palautteista palvelunsa kehittämiseksi. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia on kuvattu tarkemmin liitteessä (Liite 3.  Jyväskylän 

valinnanvapauskokeilun asiakastyytyväisyyskysely).  

Jyväskylän kaupungilla on käytössä sähköinen palautekanava. Sen kautta kokeilu on 

saanut yhteensä 82 palautetta, joista jokaiselle palautteenantajalle on vastattu 

henkilökohtaisesti. Kokeilun alkuaikoina palautteet koskivat enimmäkseen valittavan 

palvelukokonaisuuden sisältöä ja sitä, miten valinnan voi tehdä. Palautekanavassa oli 
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viestejä myös asiakkaiden kohteluun ja tuottajien toimintatapoihin liittyen. Tämä palaute 

oli sekä negatiivista että positiivista. Jos palautteessa oli mainittu tuottajan nimi, se 

käsiteltiin aina kyseisen palveluntuottajan vastuuhenkilön kanssa.  

Jyten oman palvelutuotannon kehittämistä on tehty hankkeen aikana 1) palveluohjauksen, 

2) käytännön palveluprosessien kehittämisen, 3) muiden ammattialaisten kanssa tehtävän 

yhteistyön sekä 4) henkilökunnan osaamisen vahvistamisen näkökulmista. 

Hoitotyöntekijöitä on koulutettu sekä palveluohjauksen että kliinisen työn osaamisen 

osalta. Terveysasemilla on hiottu palveluprosessia erityisesti kiirevastaanottopotilaiden 

hoidossa. Eri terveysasemien käytänteitä on yhdenmukaistettu ja siten saatu tehostettua 

palveluohjauksen, hoidon tarpeen arvioinnin ja ajanvaraustoiminnan käytäntöjä. 

Toimintaa kehitettäessä on myös huomioitu yhdyspinnat muihin ammattilaisiin, kuten 

esimerkiksi fysioterapia, sosiaaliohjaus/-työ sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut. 

Asiakaspalautteita ja asiakasosallisuutta on otettu vahvasti kehittämistyöhön mukaan.  

Talouden osalta oman palvelutuotannon rahoituksen riittävyyttä on pystytty 

tarkastelemaan valintajärjestelmän varjobudjettityökalulla. Varjobudjettityökalun avulla 

saadaan suuntaa antava tieto kapitaatiokorvauksen suhteesta omaan vuosibudjetointiin.  

Hankkeen tulokset ovat olleet esillä myös maakuntavalmistelun yhteydessä. 

Maakuntavalmistelijoiden kanssa on järjestetty yhteisiä tapaamisia, joissa on keskusteltu 

palveluohjauksesta, tulevaisuuden sote-keskusten palvelukokonaisuudesta ja valmisteilla 

olevasta maakunnan järjestämissuunnitelmasta. 

2 Toteutus 

2.1 Yleiskuva 

Vuonna 2017 hankkeessa työskentelivät projektipäällikkö (100 %) ja projektityöntekijä 

(50 %) sekä kolmen kuukauden ajan myös toinen projektityöntekijä (100 %). 

Vuoden 2018 alussa, hankkeen laajennuttua, kokeiluun palkattiin lisäksi kolme 

projektityöntekijää (sosiaaliohjaus, avosairaanhoito ja ICT-kehittäminen). Myös hankkeen 

projektiryhmän jäsenet tekivät hankkeelle tehtäviä työpanoksen siirtona. 

Alkuvuonna 2018 hankkeessa ilmeni ongelmia talouden seurannassa ja arviointitiedon 

tuottamisessa henkilöstöresurssien vähäisyydestä johtuen. Hanke sai luvan yhden 

projektityöntekijän palkkaamiseksi edellä mainittuihin tehtäviin. Uusi projektityöntekijä 

aloitti hankkeessa 17.4.2018. 

Hankkeen projektiryhmä osallistui tiiviisti kehittämistyöhön. Projektiryhmään kuuluivat 

Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluiden, taloushallinnon, tietohallinnon, 

kehittämisyksikön, henkilöstöjärjestöjen ja viestinnän sekä Hankasalmen ja Uuraisten 

kuntien edustajat. Projektiryhmä kokoontui 27 kertaa kokeilun aikana. Projektiryhmä 

käsitteli monipuolisesti kokeilun etenemiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä, esiin 

nousevia kysymyksiä ja seurantaraportteja. Marraskuun 2018 lopussa käydyn 
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projektiryhmän arviointikeskustelun pohjalta todettiin, että projektiryhmässä käsitellyt 

asiat ovat olleet oleellisia. Projektiryhmä piti tärkeänä, että kokeilun etenemistä ja 

arviointia esitellään kootusti ryhmän tapaamisissa. Ryhmän tapaamiset antoivat 

osallistujille monipuolisen ja tiiviin katsauksen kokeilun ajankohtaisista asioista. 

Arviointikeskustelussa todettiin myös, että projektiryhmän työskentely on edesauttanut 

sote-integraation toteutumista perusturvan toimialalla. Ryhmässä pidettiin arvokkaana, 

että sosiaaliohjauksen kehittämistä on pidetty aktiivisesti esillä ja määrätietoisesti tuotu 

osaksi sote-keskusten toimintaa. 

Hankkeen ohjausryhmä koostui yrittäjien, järjestöjen, päättäjien, maakunnan sote-

valmistelijoiden, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, henkilöstöjärjestöjen, STM:n 

perusturvapalveluiden, tietohallinnon, viestinnän sekä Hankasalmen ja Uuraisten kuntien 

edustajista. Ohjausryhmä kokoontui 10 kertaa kokeilun aikana. Ohjausryhmässä käsiteltiin 

hankkeen laajentumista, seurattiin hankkeen etenemistä ja tarkasteltiin hankkeen 

arvioinnin tuloksia eri näkökulmista. Erityisesti ohjausryhmässä perehdyttiin Synesa Oy:n 

tekemään valinnanvapauden data-analyysiin. Viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa 

30.11.2018 käytiin arviointikeskustelua hankkeen etenemisestä ja ohjausryhmän 

toiminnasta. Ohjausryhmä on kokenut kokousten sisällön sopivaksi. Ohjausryhmässä 

käsiteltävät asiat ovat olleet hankkeen näkökulmasta keskeisiä ja oleellisia. Hankkeen 

tavoitteiden toteutumista ja taloutta tulee käsitellä myös valinnanvapauskokeilun 

jatkuessa vuonna 2019. Ensi vuodelle asetettujen tavoitteiden lisäksi ohjausryhmä koki 

järjestöyhteistyön jatkamisen ja kehittämisen tärkeäksi. Lisäksi palveluntuottajien 

edustajia toivottiin esittäytymään vuoden 2019 ensimmäiseen ohjausryhmään.  

Hanketiimi on osallistunut STM:n järjestämiin työkokouksiin ja projektipäällikkökokouksiin. 

Ne ovat tukeneet kokeilun edistämisessä ja auttaneet ratkomaan esiin nousseita 

kysymyksiä. 

Hanketta on esitelty useita kertoja Jyväskylän kaupungin terveydenhuollon jaostossa ja 

perusturvalautakunnassa. Hankkeen sääntökirjan hyväksymisestä ja palveluntuottajille 

maksettavasta kapitaatiohinnasta päättää Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta. 

Hankehakemusten jättämisestä päätetään Jyten kuntien perusturvalautakunnissa. 

Suhtautuminen valinnanvapauskokeiluun on ollut lautakunnissa kiinnostunut ja 

kannustava koko kokeilun ajan. 

Hankkeen aikataulu on toteutunut hankesuunnitelmien mukaisesti. 
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Kuvio 10. Hankkeen aikataulu 

 

2.2 Toteutuneet kustannukset ja resurssit 

2.2.1 Työmäärät ja tehtävien tekijät 

 

Taulukko 1: Resurssien todellinen käyttö 

Resurssi tai resurssiryhmä 

(Rooli / vastuu) 

Suunnitellut 

työkuukaudet 

Toteutuneet 

työkuukaudet  

Projektipäällikkö Riitta Pylvänen (100%) 12 kk vuonna 2017 12 kk vuonna 2017 

Projektityöntekijä Mia Lindberg (50%) 12 kk vuonna 2017 12 kk vuonna 2017 

Projektityöntekijä Leevi Tuohiluoma (50%) 0 kk vuonna 2017 8 kk vuonna 2017 

Projektipäällikkö Riitta Pylvänen (100%) 12 kk vuonna 2018 12 kk vuonna 2018 

Projektityöntekijä Mia Lindberg (50%) 12 kk vuonna 2018 12 kk vuonna 2018 

Projektityöntekijä Leevi Tuohiluoma (100% 12 kk vuonna 2018 12 kk vuonna 2018 

Projektityöntekijä Marita Korhonen (100%) 12 kk vuonna 2018 12 kk vuonna 2018 

Projektityöntekijä Miina-Maria Kivelä 

(100%) 

12 kk vuonna 2018 11 kk vuonna 2018 

Projektityöntekijä Katja Majuri (100%) 0 kk vuonna 2018 8,5 kk vuonna 2018 

Yhteensä: 84 kuukautta 95,5 kuukautta 

 

Vuonna 2017 hankkeessa tarvittiin tukea ICT-kehittämisessä. Tehtävään palkattiin 

projektityöntekijä (Leevi Tuohiluoma) 50 % työpanoksella kahdeksaksi (8) kuukaudeksi. 
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Vuoden 2018 alussa todettiin, että hankkeeseen tarvitaan apua talouden seurantaan ja 

arviointitiedon tuottamiseen. Tähän tehtävään palkattiin projektityöntekijä (Katja Majuri). 

Näistä syistä hankkeen työpanoksen käyttö ylitti suunnittelun henkilöstömäärän. 

 

Taulukko 2: Henkilötyöpäiväkustannukset (ennuste) 

 Budjetti Toteutunut 

Oman henkilöstön henkilötyöpäivien 

kustannukset  

201 000 euroa 23 400 euroa  

Ulkopuoliset henkilötyöpäiväkustannukset, 

kokemusasiantuntija Annukka Harjula 

 3500 euroa 

 

Yhteensä: 201 000 euroa 26.900 euroa 

 

Työpanoksen siirto kunnalta toteutui huomattavasti pienempänä, kuin mitä 

hankesuunnitelmassa arvioitiin.  

2.2.2 Budjetti ja kustannukset 

Jyväskylän kokeilu on jakautunut kahteen eri hankkeeseen, joilla on erilliset budjetit. Alla 

ennusteet molempien hankkeiden talouden toteutumisesta vuoden 2018 loppuun 

mennessä. 

Valinnanvapaushankkeen (1.1.2017–31.12.2018) budjetti alittuu. Perusteluna on ennen 

kaikkea se, että työpanoksen siirto kunnalta on toteutunut ennakoitua pienempänä. 

Hankkeesta maksettiin sopeuttamisrahaa kesäkuulle 2018 saakka. 
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Taulukko 3: Todelliset kustannukset ja budjetti, valinnanvapaushanke 

 

  

Valinnanvapauskokeilun jatkohankkeessa (1.1.2018–31.12.2018) budjetti toteutuu 

ennusteen mukaan vain noin 25 % osalta. Henkilöstökulut ylittyvät hieman, kun 

hankkeeseen oli palkattava suunniteltua enemmän työvoimaa. Sopeuttamiskulujen käyttö 

puolestaan on vain noin viidenneksen suunnitellusta. Tämä johtuu siitä, että ensimmäisen 

hankkeen sopeuttamisrahaa käytettiin kesäkuuhun 2018 saakka. Myös palveluntuottajaa 

vaihtaneiden kuntalaisten määrä on huomattavasti pienempi kuin hanketta 

suunniteltaessa arvioitiin. 

 

Valinnanvapaushanke

Menot ja rahoitus haettu toteutunut

Henkilöstömenot, joista 283 000 204 307

Projektiin palkattava henkilöstö 132 000 197 929

Työpanoksen siirto kunnalta* 151 000 6 378

Palvelujen ostot yhteensä, josta 687 000 728 893

Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 629 000 714 740

Painatukset ja ilmoitukset 5 000 3 867

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 5 000 6 511

Matkustus- ja kuljetuspalvelut 8 000 3 648

Koulutus- ja kulttuuripalvelut 10 000 0

Muut palvelujen ostot 30 000 127

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 000 110

Vuokrat 4 000 3 019

0

Investointimenot yhteensä, josta 1 500 192

Aineettomat hyödykkeet 0 0

Koneet ja kalusto 1 500 192

Muut investointimenot 0 0

Muut menot 22 500 4 779

0

Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 1 000 000 941 299

 - valtionavustukseen oikeuttamattomat 

kustannukset 0 0

 - tulorahoitus 0 127 532

 - muu kuin julkinen rahoitus 0 0

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 1 000 000 813 767

Kokeilutoimijoiden oma rahoitusosuus 200 000 162 753

Muu julkinen rahoitus 0 0

Haettava valtionavustus 800 000 651 014
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Taulukko 4: Todelliset kustannukset ja budjetti, hankkeen jatko  

 

2.3 Riskit 

Valinnanvapauskokeiluun sisältyi eritasoisia strategisia, toiminnallisia, taloudellisia ja 

vahinkoriskejä.  

Strategisena riskinä oli markkinoilla palveluja tarjoavien (erityisesti uusien) yritysten 

kypsymättömyys tai haluttomuus vastata asiakkaiden palvelukäyttäytymisen ja -tarpeen 

muutoksiin varsinkin kokeilutoiminnan alkuvaiheessa. Riskin hallinnassa onnistuttiin 

kuitenkin järjestäjän toteuttaman neuvonnan ja ohjauksen sekä valvonnan keinoin. 

Kokeilun alkuvaiheessa strategisena riskinä mainittiin lisäksi julkisen sektorin toimijoiden 

Valinnanvapaushanke, jatko

Menot ja rahoitus haettu toteutunut

Henkilöstömenot, joista 176 900 205 603

Projektiin palkattava henkilöstö 126 900 188 581

Työpanoksen siirto kunnalta* 50 000 17 022

Palvelujen ostot yhteensä, josta 2 807 500 592 135

Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 2 758 000 542 326

Painatukset ja ilmoitukset 20 000 6 106

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 3 000 7 039

Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4 500 2 924

Koulutus- ja kulttuuripalvelut 5 000 31 326

Muut palvelujen ostot 17 000 2 414

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 100 716

Vuokrat 7 500 7 745

Investointimenot yhteensä, josta 2 000 538

Aineettomat hyödykkeet 0

Koneet ja kalusto 2 000 538

Muut investointimenot 0

Muut menot 5 000 1 390

Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 3 000 000 808 127

 - valtionavustukseen oikeuttamattomat 

kustannukset 0 0

 - tulorahoitus 0 41 279

 - muu kuin julkinen rahoitus 0 0

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 3 000 000 766 848

Kokeilutoimijoiden oma rahoitusosuus 600 000 153 370

Muu julkinen rahoitus 0 0

Haettava valtionavustus 2 400 000 613 478
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kyvyttömyys sopeutua ja sopeuttaa toimintaansa uuteen tilanteeseen. Julkinen sektori on 

kuitenkin ollut alusta asti vahvasti mukana valinnanvapauskokeilussa. Julkisen sektorin 

osalta toiminnan sopeuttamista on kuvattu tarkemmin kappaleessa 1.3 Hyödyt ja 

vaikuttavuus.  

Toiminnallisia riskejä olivat tietojärjestelmiin liittyvät haasteet. Riskinä oli 

tietojärjestelmien kyvyttömyys tunnistaa ja erotella palveluntuottajan asiakkaista ns. 

kapitaatioasiakkaat sekä omalla rahalla palveluja ostavat asiakkaat. Riskien hallinnassa 

onnistuttiin riittävän asiakasohjauksen, tiedottamisen ja henkilöstön perehdyttämisen 

avulla. Riski jäi erittäin pieneksi yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta ja palveluntuottajat 

onnistuivat pitämään eri asiakkuudet sovitusti erillään toisistaan. 

Asiakas- ja potilastietojen eheys varmistettiin sillä, että kaikki palveluntuottajat käyttivät 

julkisen palveluntuottajan potilastietojärjestelmää. Pääsy listautuneen asiakkaan 

potilastietoihin rajattiin potilastietojärjestelmän asiakasryhmärajauksella. Riskeinä 

tunnistettiin kuitenkin asiakasryhmiin siirto ja tallennus. Kokeilun alussa oli ongelmia 

asiakasryhmien kirjaamisen tallentumisessa, joten sovittujen potilastietojen näkyminen 

palveluntuottajille viivästyi. Välittöminä toimenpiteinä asia korjaantui ottamalla yhteyttä 

kokeilun julkisten terveysasemien vastuuhenkilöille tai suoraan järjestäjän edustajiin. Riski 

saatiin minimoitua kokeilun laajentuessa siten, että asiakasryhmäkirjaukset keskitettiin 

hanketiimille. Myös yhdellä palveluntuottajalla oli ulkoistamissopimuksen myötä 

laajemmat käyttöoikeudet potilastietoihin, jolloin osa tallentumattomista 

asiakasryhmäkirjauksista ei tullut heti esille. Asiakasryhmäkirjausten vaikutus oli kuitenkin 

koko kokeilun laajuuteen nähden hyvin vähäinen. Kaiken kaikkiaan tietojärjestelmiin 

liittyvät riskit olivat kokeilun alusta saakka hyvin vähäiset. 

Toiminnallisena riskinä oli hankkeen avainhenkilöiden resurssien riittävyys. Riskiä 

pienennettiin hallinnoimalla kokeilua laajapohjaisella ja monitasoisella 

hankeorganisaatiolla. Tiivis yhteistyö Jyväskylän kaupungin eri toimijoiden (mm. 

taloushallinto, palvelujohtajat, tietohallinto) kanssa sekä aiempien verkostojen 

hyödyntäminen auttoi riskinhallinnassa. Kokeilun ensimmäisen vuoden aikana todettiin, 

että kokeilun laajentumisen myötä myös asiantuntijaresurssia tulee lisätä ja työnjakoa 

uudistaa. Riskienhallinnan keinoja olivat lisäksi onnistunut työnjako, työtehtävien 

aikatauluttaminen, aktiivinen raportointi ja verkostotyöskentely. Kokeilun laajentumisen 

myötä asiantuntijaresurssin lisääminen hankkeeseen pienensi riskin realisoitumisen 

todennäköisyyttä.  

Asiakkaiden hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvana vahinkoriskinä pidettiin kokeilun 

alussa sitä, että saako asiakas oikeaa ja riittävää hoitoa hänen valitessaan uuden, vasta 

toimialalle tulleen palveluntuottajan. Riskinhallinnan keinona olivat palveluntuottajien 

jatkuva aktiivinen ohjaus ja neuvonta sekä seuranta ja valvonta. Kokeilun laajentumisen 

myötä asiantuntijaresurssin lisääminen mahdollisti vielä tiiviimmän yhteistyön 

palveluntuottajien kanssa. Palveluntuottajien perehdytys, ohjaus ja neuvonta sekä 
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säännönmukaiset tapaamiset vähensivät merkittävästi riskin realisoitumista. Lisäksi 

palveluntuottajat kokivat, että he haluavat olla luomassa tulevaa valinnanvapausmallia 

sekä ylläpitää hyvää ja turvallista laatumielikuvaa.  

Toiminnallisena ja vahinkoriskinä oli yksityisen palveluntuottajan irtisanoutuminen 

kokeilusta. Riski toteutui Pihlajalinnan irtisanoutuessa 18.7.2018. Riskin realisoitumiseen 

pystyttiin varautumaan kuitenkin hyvissä ajoin, sillä noin 1,5 kuukautta ennen virallista 

ilmoitusta Pihlajalinnan Jyväskylän toimijat toivat irtisanoutumismahdollisuuden esille. 

Hankehenkilöstö varautui irtisanoutumiseen toimintasuunnitelmalla. Asiasta tehtiin 

ennakkoon valmiiksi mediatiedote- ja asiakaskirjepohjat sekä henkilöstölle suunnattu 

toimintaohjeistus. Valintajärjestelmään tehtiin tarvittavat muutokset asiakkaiden 

uudelleen listautumisen varalta. Pihlajalinnan asiakkaaksi listautuneille asiakkaille 

lähetettiin ohjekirje kokeilun jatkamisesta heti irtisanoutumista seuraavana päivänä. 

Hoidon jatkuvuuden ja potilasturvallisuuden osalta tehtiin riskianalyysi yhdessä 

Pihlajalinnan avosairaanhoidon henkilöstön kanssa. Vaikka palveluntuottajan 

irtisanoutuminen Pihlajalinnan osalta toteutuikin, riskienhallinnassa ja varautumisessa 

onnistuttiin. 

Kokeilun loppuvaiheessa myös muut palveluntuottajat toivat esille kokeilussa jatkamiseen 

liittyvän epävarmuutensa. Korvausmalleista ja potilastietojärjestelmän käytöstä käytiin 

keskustelua. Vuotta 2019 varten sääntökirjaan tehtiin muutoksia mm. ottamalla käyttöön 

kannustinmalli sekä mahdollistamalla ostopalveluvaltuutuksen myötä tuottajien omien 

potilastietojärjestelmien käyttö.  

Taloudellisena riskinä oli julkisen toimijan palvelutuotannon sopeuttamistarpeen ja -

määrän arviointi. Sopeuttamistarvetta ja erityisesti sopeuttamisaikataulua pystyttiin 

kuitenkin arvioimaan kokeilun edetessä. Alun perin julkinen toimija odotti selkeästi 

suurempaa asiakassiirtoa yksityisille palveluntuottajille sekä toisaalta suurempaa 

asiakasmäärää paluuvirtaa takaisin julkisen toimijan palveluiden piiriin. Riski ja siihen 

varautuminen tulee kuitenkin kokeilun jatkuessa tiedostaa edelleen, sillä asiakkaiden 

tietoisuus valinnanvapaudesta lisääntyy kansallisen valmistelun aikataulun mukaisesti ja 

asiakaskäyttäytyminen valinnanvapausmallissa voi ajan myötä muuttua.  

3 Dokumentointi 

Kokeilussa syntyi useita dokumentteja, selvityksiä, sopimuksia ja raportteja, joista osa 

julkaistaan hankkeen verkkosivuilla ja osaa säilytetään Jyväskylän kaupungin sisäisessä 

tiedonhallintajärjestelmässä. 

Hankkeen julkiset dokumentit: 

1. Kartta sote-keskusten sijainnista 

Karttaan on kuvattu Jyten terveysasemien ja yksityisten palveluntuottajien sijainti. 

Kartta on julkaistu pdf-muodossa osoitteessa 
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https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppu

raportin_liite_kartta_sote_keskusten_sijainnista.pdf  

2. Sidosryhmäyhteistyön kuvaus 

Dokumentti on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppu

raportin_liite_sidosryhmayhteistyon_viitekehys.pdf  

3. Jyväskylän valinnanvapauskokeilun asiakastyytyväisyyskysely  

Dokumentti on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_asiak

astyytyvaisyyskyselyn_tulokset_syksy2018.pdf 

4. Sosiaaliohjauksen kuvaus  

Dokumentti on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppu

raportin_liite_sosiaaliohjauksen_kuvaus.pdf  

5. Palveluohjausvalmennus 

Dokumentti on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppu

raportin_liite_palveluohjausvalmennuksen_kuvaus.pdf  

6. Kokemusasiantuntijan havainnointiraportit 

Dokumentti on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppu

raportin_liite_kooste_kokemusasiantuntijan_havainnoinneista.pdf  

7. Asiakkaan sähköiset palvelut (Palse.fi) 

Dokumentti on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppu

raportin_liite_asiakkaan_sahkoiset_palvelut.pdf  

8. Valinnanvapauskokeilun sääntökirja 2018 

Dokumentti on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilu_saanto

kirja_korjattu_160818.pdf 

9. Valinnanvapauskokeilun sääntökirja 2019 

Dokumentti on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_saant

okirja_2019.pdf  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_kartta_sote_keskusten_sijainnista.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_kartta_sote_keskusten_sijainnista.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_sidosryhmayhteistyon_viitekehys.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_sidosryhmayhteistyon_viitekehys.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_asiakastyytyvaisyyskyselyn_tulokset_syksy2018.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_asiakastyytyvaisyyskyselyn_tulokset_syksy2018.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_sosiaaliohjauksen_kuvaus.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_sosiaaliohjauksen_kuvaus.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_palveluohjausvalmennuksen_kuvaus.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_palveluohjausvalmennuksen_kuvaus.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_kooste_kokemusasiantuntijan_havainnoinneista.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_kooste_kokemusasiantuntijan_havainnoinneista.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_asiakkaan_sahkoiset_palvelut.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_asiakkaan_sahkoiset_palvelut.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilu_saantokirja_korjattu_160818.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilu_saantokirja_korjattu_160818.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_saantokirja_2019.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_saantokirja_2019.pdf
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10. Valinnanvapauskokeilun selko- ja vieraskieliset esitteet 

Esitteet ovat luettavissa pdf-muodossa osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-

ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-

jyvaskylassa-3 

11. Perusturvan toimialan palveluseteleiden sääntökirja 

Perusturvan palveluseteleissä käytössä olleet hakemukset ja sopimukset muutettiin 

yhdeksi sääntökirjaksi vuoden 2018 aikana. Sääntökirja sisältää yleisen osan, sekä 

palvelusetelikohtaiset osiot. Sääntökirjatyö oli osa toiminnan yhtenäistämistä, 

kehittämistä ja tulevaisuuden asiakassetelimalliin varautumista. 

Dokumentti on luettavissa osoitteessa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perusturvan_palveluseteleiden

_saantokirja.pdf 

12. Data-analyysi, Synesa Oy 

Dokumentti on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppu

raportin_liite_valinnanvapausanalyysit.pdf 

13. Hankkeen ohjausryhmän muistiot 

Muistiot ovat luettavissa pdf-muodossa osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-

ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-

jyvaskylassa-6 

 

Jyväskylän kaupungin suljetussa tiedonhallintajärjestelmässä säilytettävät dokumentit 

1. Projektiryhmän muistiot 

2. Viestintäsuunnitelma 

3. Tuottajien kanssa tehdyt sopimukset ja hyväksymispäätökset (T-Web) 

4. Kilpailutusasiakirjat ja hankintasopimukset 

5. Tuottajatilaisuuksien muistiot 

6. Tuottajahakemus (Palse.fi-portaalissa) 

7. Hankkeen esittelydiat 

4 Opit ja palautteet 

4.1 Järjestäjän näkökulma ja tuottajien kanssa tehtävä yhteistyö 

Valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelukokonaisuutta suunniteltiin yhdessä yritysten, 

järjestöjen ja julkisten terveysasemien esimiesten kanssa syksyllä 2016. Suunnittelu ja 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-3
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-3
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-3
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perusturvan_palveluseteleiden_saantokirja.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perusturvan_palveluseteleiden_saantokirja.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_valinnanvapausanalyysit.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppuraportin_liite_valinnanvapausanalyysit.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-6
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-6
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-6
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hinnoitteluvaiheessa pidettiin seitsemän työpajaa ja keskustelutilaisuutta, joissa kuvattiin 

palvelukokonaisuutta ja keskusteltiin hinnoittelusta. Tiivis yhtistyö jatkui eri 

kokoonpanoissa koko hankkeen ajan.  

Valinnanvapauskokeilun käynnistäminen edellytti runsaasti tietojärjestelmien 

kehittämistyötä. Ennen kokeilun käynnistämistä oli saatava käyttöön tuottajarekisteri, 

asiakkuuksien hallintajärjestelmä ja laskutusjärjestelmä.  

Sääntökirja laadittiin yhteisten tuottajatapaamisten pohjalta ja sen hyväksyi Jyväskylän 

kaupungin perusturvalautakunta. Kokeilun aikana sääntökirjaa tarkennettiin 

perusturvalautakunnan päätöksellä kaksi kertaa. 

Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialajohtaja teki viranhaltijapäätöksen jokaisen 

palveluntuottajan hyväksymisestä ja tämän jälkeen kunkin tuottajan kanssa tehtiin 

sopimus palvelun tuottamisesta. Sopimuksen liitteenä olivat sääntökirja sekä sopimukset 

potilastietojärjestelmän käyttöön liittyen. 

Yhteistyö palveluntuottajien kanssa oli hankkeen alusta asti tiivistä, sujuvaa ja joustavaa. 

Etenkin tuottajakohtaisissa tapaamisissa keskustelu oli avointa ja rakentavaa. Vuoden 

2017 aikana palveluntuottajien perehdytys, neuvonta ja ohjaus toteutettiin kokeilussa 

mukana olleiden kolmen terveysaseman syväosaajien ja hanketyöntekijöiden toimesta. 

Tammikuussa 2018 kokeilun laajentuessa tuottajien perehdytys, ohjaus, neuvonta ja 

palvelun sisältöasiantuntijuus keskitettiin hanketiimin toteuttamaksi. Tätä varten 

hankkeeseen palkattiin projektityöntekijäksi Jyten avosairaanhoidon sairaanhoitaja, jolloin 

muut hanketyöntekijät pystyivät keskittymään omiin vastuualueisiinsa. Ohjauksen ja 

neuvonnan keskittäminen selkiytti prosessia, nopeutti tiedonsaantia ja yhdenmukaisti 

annettuja ohjeita sekä palveluntuottajien, omien terveysasemien että hanketyöntekijöiden 

näkökulmasta.  Palveluntuottajia perehdytettiin Effica-potilastietojärjestelmän ja 

valinnanvapauskokeilun tietojärjestelmänä käytettävän Palse.fi-portaaliin käyttöön. Lisäksi 

palvelupaketin sisältöön ja toimintatapoihin liittyvissä asioissa palveluntuottajille annettiin 

säännöllisesti ohjausta ja neuvontaa. Hankkeen järjestelmä- ja sisältöasiantuntijoilla oli 

koko hankkeen aikana valmiudet palveluntuottajien päivittäiseen neuvontaan ja tukeen. 

Palveluntuottajien hyväksyminen, perehdytys, ohjaus, neuvonta ja valvonta antoivat 

hanketiimille ja muille kokeilussa mukana oleville toimijoille paljon käytännön kokemusta 

maakuntavalmistelua ja mahdollista sote-keskuspilottia varten.  

Loppukevään 2018 tuottajatilaisuuksissa nousi esiin kriittinen keskustelu 

kapitaatiohinnoittelusta. Kahdessa eri tuottajatapaamisessa tarkasteltiin yksityisille 

palveluntuottajille listautuneiden asiakkaiden asiakasprofiileja ja palveluiden käyttöä 

julkisten terveysasemien asiakkaisiin verraten. Keskustelujen pohjalta hankkeen 

projektiryhmä päätti esittää perusturvalautakunnalle kapitaatiohintojen tarkistamista 

vuoden 2018 talousarvion mukaisiksi 1.6.2018 alkaen. Perusturvalautakunta päätti 

kapitaatiohintojen tarkistamisesta kokouksessaan 14.6.2018. Keskustelu korvausmalleista 
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ja hinnoittelusta jatkui koko syksyn 2018 ajan. Tämän seurauksena vuoden 2019 

hinnoittelussa päätettiin ottaa kapitaatiokorvauksen rinnalla käyttöön kannustinmalli.  

Palveluntuottajien kanssa keskusteltiin myös siitä, miten tuottaja voi irtautua kokeilusta 

ennen sen päättymistä. Mahdollisten irtisanomisten varalle tehtiin toimintasuunnitelma. 

Pihlajalinna irtisanoutui kokeilusta 18.7.2018 ja sen palvelutoiminta loppui 18.10.2018. 

Loppuvuodesta 2018 myös muut palveluntuottajat toivat esiin irtisanoutumisen 

mahdollisuuden toiminnan taloudellisen kannattamattomuuden vuoksi, mutta kaikki 

palveluntuottajat päättivät kuitenkin jatkaa kokeilussa myös vuonna 2019.  

Valinnanvapauskokeilussa mukana oleville tuottajille järjestettiin yhteensä 19 yhteistä 

tapaamista hankkeen aikana. Tämän lisäksi tuottajien toimipisteisiin tehtiin säännöllisiä 

valvonta- ja ohjauskäyntejä. Tarkastuskäyntien aiheina olivat muun muassa tuottajien 

omavalvontasuunnitelmat. Lisäksi tuottajakohtaisissa tapaamisissa keskusteltiin 

käytännön kysymyksistä ja mahdollisista ratkottavista ongelmista. 

Sitran ja Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön yhteistyönä toteutettiin Hyvinvoinnista 

elinvoimaa hanke (Hyve). Hyve-hankkeen järjestämät Soteuttamo-tilaisuudet edistivät 

yksityisten palveluntuottajien, järjestöjen ja julkisten toimijoiden toiminnan kehittämistä 

ja verkostoitumista. Soteuttamo-tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 21 vuosien 2017 ja 2018 

aikana. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 1500 alueen toimijaa.  

 

Kuvio 11. Soteuttamoiden kävijämäärät Jyväskylässä (Piija Äijänen 2018) 

Valinnanvapauskokeilun myötä järjestäjän tehtävät ovat selkiytyneet. Kokeilussa on 

tunnistettu seuraavia järjestäjän vastuulla olevia tehtäviä: 

 Lakisääteisten sote-palvelujen järjestäminen 

 Palvelukokonaisuuden määrittäminen 

 Palveluntuottajille asetettavien vaatimusten määrittäminen 

 Asiakkaan valintaportaalin järjestäminen 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sekä järjestöyhteistyön 

yhteensovittaminen 
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 Asiakkaan palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määrittäminen ja 

yhteensovittaminen 

 Palveluntuottajien hyväksyminen, perehdytys, neuvonta ja ohjaus 

 Palveluntuottajien valvonta 

 Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito  

 Asiakasmaksujen perintä 

 Palveluntuottajien välisen yhteistyön edistäminen 

 Kansallisessa valmistelutyössä mukana oleminen 

 Laadun ja vaikuttavuuden seuranta 

 Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seuranta 

 Kustannusten ja tuottavuuden seuranta 

 Valinnanvapauden yleisen ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen 

 Valinnanvapauden yleisten palautteiden käsittely 

 Kuntalaisten yleinen valinnanvapauden viestintä ja palveluohjaus  

4.2 Kansalaisten ohjaaminen ja viestintä  

Hankkeelle laadittiin viestintäsuunnitelma, jota päivitettiin säännöllisesti hankkeen 

edetessä. Viestintä koettiin hyvin oleelliseksi osaksi valinnanvapauskokeilua. Viestinnän 

avulla pyrittiin varmistamaan riittävä tiedonsaanti kokeilusta sekä ohjaamaan väestöä 

osallistumaan kokeiluun ja käyttämään palveluita suunnitellusti. Viestinnässä pyrittiin 

huomioimaan kuntien asukkaat, päättäjät, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta, 

yritykset ja muut sidosryhmät. Viestinnässä pyrittiin olemaan tasapuolisia kaikkia 

palveluntuottajia kohtaan sekä huomioimaan eri kohderyhmät.  

Kokeilun aikana julkaistiin säännöllisesti mediatiedotteita kokeilun eri vaiheista ja 

mahdollisista muutoksista. Kokeilun alussa ja laajentuessa asukkaille ja päättäjille 

järjestettiin avoimia kuntalaistilaisuuksia. Kuntalaistilaisuuksien suosio yllätti hankkeen 

toimijat. Tilaisuuksissa kerrottiin yleisesti valinnanvapauskokeilusta ja hankkeen eri sote-

keskusten edustajat esittelivät toimintaansa. Kuntalaisiltojen osallistujat olivat 

enimmäkseen iäkkäämpiä kuntalaisia. Hankkeen yhtenä haasteena nähtiin se, miten tietoa 

valinnanvapaudesta saataisiin enemmän nuoremmille ikäryhmille. 

Kuulovammaisille kuntalaisille järjestettiin erillinen viittomakielelle tulkattu tilaisuus. Muita 

avoimia tilaisuuksia oli valinnanvapauden pop up -tilaisuus jyväskyläläisessä 

kauppakeskuksessa sekä Jyväskylän kansalaisopiston yleisöluento. Lisäksi 

valinnanvapauskokeilu oli mukana Jyten keskitettyjen influenssarokotuspäivien 

yhteydessä järjestetyissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tapahtumissa. 
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Tilaisuuksia mainostettiin mediatiedotteilla, lehti-ilmoituksilla, verkkosivuilla, 

tapahtumakalentereissa, julisteilla, info-tv:ssä ja Facebookissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Suositussa kuntalaistilaisuudessa Jyväskylän Vaajakoskella 11.1.2018 tuolit loppuivat 

kesken. 

Jyväskylän kaupungin asukaslehden mukana kaikkiin koteihin jaettiin helmikuussa 2018 

erillinen 4-sivuinen valinnanvapausliite. Liitteen sisältö tuotettiin niin, että samaa liitettä 

pystyttiin tarjoamaan myös Hankasalmen ja Uuraisten kuntien asukkaille. 

Valinnanvapauskokeilun selkokielinen esite käännettiin Jyväskylässä käytetyimmille 13 eri 

kielelle. 

Kokeilun verkkosivujen sisältöä päivitettiin ja muokattiin aktiivisesti osin kokeilun 

laajenemisesta johtuen ja toisaalta yleisen viestinnän selkiyttämiseksi.  

Vaikka kokeilun viestintä oli säännönmukaista, monikanavaista ja eri kohderyhmille 

suunnattua, silti muun muassa palvelukokonaisuuden sisällön ymmärtäminen koettiin sekä 

kuntalaisten että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön keskuudessa haasteelliseksi 

koko kokeilun ajan. Uusien toimintamallien vakiinnuttaminen ottaa oman aikansa. 

Palvelukokonaisuuden sisällön ymmärtämiseen on osaltaan vaikuttanut valtakunnallisen 

median esiin nostamat asiat valinnanvapauden eri malleista ja valmistelutilanteesta, kuten 

suun terveydenhuollon piloteista sekä henkilökohtaisen budjetin ja asiakasseteleiden 

valmistelusta.   

Kokeilun viestintä ja samalla koko uudistuksen viestintä kuitenkin osaltaan vähensivät 

asukkaiden ja henkilöstön pelkoja uudistukseen liittyen sekä toivat esille sitä, miten 

palvelut tulevat toimimaan sote-uudistuksen jälkeen.  
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Valinnanvapauskokeilulle myönnettiin Jyväskylän kaupungin Vuoden 2017 viestintä- ja 

markkinointiteko -tunnustus.  

4.3 Jyten palvelutuotannon kehittäminen ja henkilöstön ajan tasalla pitäminen 

Oman toiminnan kehittäminen oli alusta saakka yksi kokeilun tärkeimmistä osa-alueista. 

Kokeilun laajentuessa ja asiantuntijaresurssin lisääntymisen myötä oman toiminnan 

kehittämisen painopisteet kohdentuivat asiakaskokemuksen ja asiakasosallisuuden 

parantamiseen sekä henkilöstön muutosvalmennukseen.  

Viestinnän sekä säännöllisen ohjauksen ja neuvonnan avulla pyrittiin varmistamaan 

henkilöstön riittävä ja ajantasainen tiedonsaanti valinnanvapauskokeiluun ja 

maakuntavalmistelusteluun liittyen. Julkisten terveysasemien henkilöstöä tiedotettiin 

säännöllisesti mm. maakuntavalmistelun uutiskirjeiden, sisäisten tiedotteiden ja 

hankehenkilöstön sähköpostiviestien avulla. Jyten terveysasemien hoitohenkilöstöstä ja 

lähiesimiehistä koostuvalle syväosaajien ryhmälle järjestettiin säännöllisiä tapaamisia ja 

koulutustilaisuuksia. Kokeilun laajentuessa julkisten ja yksityisten palveluntuottajien 

henkilöstön ohjaus ja neuvonta keskitettiin hanketiimiin, jolloin nimetyt yhteyshenkilöt 

olivat päivittäin tavoitettavissa ja annettu ohjaus oli tasalaatuista.  

Valinnanvapauskokeilun myötä Jyten julkisilla terveysasemilla huomattiin tarve omien 

palveluiden markkinointiin ja brändäämiseen. Terveysasemilla järjestettiin mm. avoimien 

ovien päiviä. Medianäkyvyyttä lisättiin esimerkiksi paikallislehtien julkaisujen ja kaupungin 

tiedotuslehden artikkelien muodossa. Lisäksi julkisten palveluiden näkyvyyttä lisättiin 

sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja Instagramissa.  

Jyten avosairaanhoidon henkilöstö ja esimiehet osallistuivat sekä maakunnallisiin että 

kansallisiin kehittämishankkeisiin, kuten Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uuden Sairaala 

Novan ja valtakunnallisen ODA-hankkeen suunnitteluun sekä kansallisten laatumittareiden 

kehittämiseen. Jyten laatupankki sai tunnustusta kansallisessa laatukilpailussa.           

Effector-palvelusetelijärjestelmästä on pystytty seuraamaan terveysasema-alueittain 

muodostuvaa varjobudjettia rinnakkain todellisen toteuman kanssa kuukausittain, ja näin 

ollen vertaamaan kapitaatiokorvauksen suhdetta omaan vuosibudjetointiin. Järjestelmä ei 

ole kuitenkaan hankkeen aikana pystynyt tuottamaan yksiselitteistä väestömäärätietoa 

julkisen palveluntuottajan listoilla olevista asiakkaista, joten julkisen rahoituksen 

riittävyyttä ei ole aivan tarkasti pystytty seuraamaan. Järjestelmän kehitystyötä on 

kuitenkin saatu vietyä eteenpäin ja varjobudjetin lisätoiminnallisuus tullaan ottamaan 

käyttöön vuoden 2019 alkupuolella. Lähtökohtaisesti voidaan kuitenkin ajatella, että 

palvelu pystyttäisiin nykytasoisena tuottamaan määritetyllä kapitaatiorahoituksella siten, 

että toimintaa ja resurssia sopeutetaan listautuneen väestön määrään mukaisesti.  

4.4 Sosiaaliohjaus osana sote-keskustoimintaa 

Hankesuunnitelmassa todetaan, että sosiaaliohjauksen merkitystä ja toimivuutta tulee 

erityisesti tarkastella tässä hankkeessa. Vuonna 2017 sosiaaliohjausta tarjottiin kaikissa 
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kokeilussa olevissa yksityisissä ja julkisissa sote-keskuksissa. Julkisiin keskuksiin 

sosiaaliohjaajat tulivat aikuissosiaalityöstä ja yksityiset palveluntuottajat käyttivät 

alihankintaa sosiaaliohjauksen tuottamisessa. Sosiaaliohjauksen käynnistyminen sote-

keskuksissa oli hidasta. Haasteeksi nousivat viranomaistyön erottaminen sote-keskuksen 

sosiaaliohjauksesta ja -neuvonnasta sekä terveydenhuollon henkilöstön tietoisuuden 

puute sosiaaliohjauksen sisällöistä. 

Vuoden 2018 alussa valinnanvapauskokeilun laajentuessa hanketiimiin palkattiin 

projektityöntekijä, jonka tehtävänä oli kehittää sosiaaliohjausta tulevissa sote-keskuksissa. 

Kehittämistyötä varten perustettiin työryhmä, johon kutsuttiin jäseniä muun muassa 

sosiaalitoimesta ja terveydenhuollosta, yksityisten palveluntuottajien sosiaaliohjaajia sekä 

lähikuntien terveysasemien palveluohjaajia. Työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä 

kertaa. Ryhmän tavoitteiksi nousi kaksi asiaa: 1) määritellä, mitä terveysaseman 

sosiaaliohjaus on sekä 2) miten terveysaseman sosiaaliohjaus eroaa kunnan viranomaisen 

tekemästä sosiaaliohjauksesta. 

Vuoden 2017 kokemusten pohjalta terveysasemille tehtiin uusi ohje siitä, mitä 

sosiaaliohjaus terveydenhuollossa on ja minkä tyyppisissä asioissa asiakkaita voi ohjata 

sosiaaliohjaajalle. Ohjetta jaettiin terveysasemille, joissa oli tarkoitus käynnistää tai jatkaa 

sosiaaliohjausta. Lisäksi projektityöntekijä kävi jokaisella terveysasemalla 

työpaikkakokouksissa kertomassa sosiaaliohjauksesta. Kokouksissa sovittiin 

terveysasemakohtaisista käytänteistä sekä siitä, miten kunkin aseman asiakkaita voidaan 

ohjata sosiaaliohjaajalle. Terveysasemien henkilökunnalle lähetettiin myös säännöllisesti 

sähköpostia, jossa muistutettiin sosiaaliohjauksen mahdollisuudesta ja vapaista ajoista. 

Asiakkaille tiedotettiin uudesta palvelusta kuntalaisilloissa alkuvuonna 2018. Lisäksi 

sosiaaliohjauksesta kerrottiin Jyväskylän kaupungin asukaslehden 

valinnanvapausliitteessä, joka jaettiin koteihin ja oli jaossa terveysasemilla myös 

Hankasalmella ja Uuraisilla. 

Sosiaaliohjaus terveysasemilla käynnistyi vahvemmin maaliskuussa 2018. Asiakkaiden 

ohjautuminen sosiaaliohjaukseen lisääntyi vähitellen kevään aikana. Terveydenhuollon 

työntekijät varaavat käyntiaikoja suoraan ajanvarauskirjalle tai laittavat sosiaaliohjaajalle 

potilastietojärjestelmän kautta viestin, jolloin sosiaaliohjaaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen 

puhelimitse. Osa asiakkaista saa riittävän ohjauksen ja neuvonnan jo puhelimessa, muille 

varataan aika terveysasemalle. 

Sosiaaliohjauksen kehittämistyöhön haluttiin ottaa mukaan myös Hämeenlinnan ja 

Tampereen valinnanvapauskokeilujen henkilöstö. Vuoden 2018 aikana pidettiin kolme 

kehittämisiltapäivää, joissa STM:n pyynnöstä ja KPMG:n avustuksella laadittiin 

sosiaaliohjauksen kuvaus. Dokumentissa kuvataan valinnanvapauskokeilujen sote-

keskuksissa tapahtuvaa sosiaaliohjausta. Tavoitteena oli selkiyttää ja kuvata sote-

keskusten sosiaaliohjausta ja antaa yhteinen toimintamalli työskentelylle. Mallia voivat 

hyödyntää jatkossa myös muut kokeilualueet ja pilotit (Liite 4. Sosiaaliohjauksen kuvaus).  
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Sosiaaliohjauksen kehittämistyössä haluttiin kuuluviin myös asiakkaiden ääni. Tämä 

mahdollistui kokemusasiantuntijan myötä niin kehittämistyöryhmässä kuin 

kehittämisiltapäivissä. Kokemusasiantuntija myös havainnoi julkisen sote-keskuksen 

sosiaaliohjaajaa ja haastatteli asiakkaita. Haastatteluissa ja havainnoinnissa nousi esille 

se, että asiakkaat tulivat sosiaaliohjaajan vastaanotolle mitä moninaisimmissa asioissa, 

jotka liittyivät esimerkiksi mielen hyvinvointiin, talouteen ja arkeen. Asiakkaat ohjautuivat 

sosiaaliohjaajan luo eri ammattilaisten kautta ja osa oli varannut ajan itse. Ammattilaisten 

ohjautuvuus vaihteli eri terveysasemilla. Asiakkaista hyvin harvat tiesivät palvelusta 

ennakkoon. Palvelusta pidettiin ja sitä pidettiin hyvänä, vaikka asia ei välttämättä joka 

kerta edennytkään käynnin aikana. Asiakkaat kaipaavat kuulijaa ja sitä, että heidän 

asiansa äärelle pysähdytään ja heidät otetaan huomioon kokonaisuutena.   

Kokemusasiantuntijan havainnointi on tuonut arvokasta tietoa sote-keskusten toiminnan 

kehittämiseen (Liite 5. Kokemusasiantuntijan havainnointiraportti). 

Kokemusasiantuntijaa hyödynnettiin myös sote-keskuksen ja viranomaissosiaaliohjauksen 

eron selkiyttämisessä. Kokemusasiantuntija kävi seuraamassa kaikkien 

viranomaissosiaaliohjaajien työtä yhden päivän ajan. Päivistä tehtiin kirjallinen kooste, 

joka valmistuu joulukuussa 2018. Sen pohjalta pyritään selkiyttämään, miten ohjaukset 

eroavat toisistaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 12.  Julkisissa sote-keskuksissa käyneiden asiakkaiden ikäryhmäjakauma 
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Kuvio 13.  Julkisissa sote-keskuksissa käyneiden asiakkaiden statusjakauma 

 

Kuvio 14.  Kontaktilajit julkisissa sote-keskuksissa 
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Kuvio 15. Kontaktilajit yksityisissä sote-keskuksissa 

Terveysasemille viedyn sosiaaliohjauksen hyötyinä näemme, että se on vähentänyt 

asiantuntijoiden päällekkäistä työtä. Asiakkaat ohjautuvat suoraan tarkoituksenmukaiseen 

palveluun, kun elämäntilannetta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti sosiaaliohjaajan 

kanssa. Lisäksi sosiaaliohjauksen koetaan lisäävän terveyden- ja sosiaalihuollon 

integraatiota, kun yhteystyötä muun sote-keskuksen henkilöstön kanssa tehdään 

säännöllisesti. 

4.5 Asiakasohjauksen ja -palvelun kehittäminen 

Valinnanvapauskokeilun palvelukokonaisuuteen liittyvää asiakas- ja palveluohjausta on 

toteutettu julkisen ja yksityisten palveluntuottajien sekä järjestäjäorganisaation toimesta. 

Valinnanvapauden neuvontanumero keskitettiin kokeilun alkaessa julkisten 

terveysasemien toteuttamaksi. Siinä vaiheessa, kun siirrytään maakunnalliseen pilottiin, 

valinnanvapauden neuvontanumeroon vastaaminen ja maakunnallisen asiakasohjauksen 

toteuttaminen tulee olla maakunnan liikelaitoksen toteuttamaa tasavertaisuuden ja 

puolueettomuuden vuoksi.  

Valinnanvapauskokeilun mukanaan tuoma kilpailuasetelma on tuonut Jyten 

terveysasemille tarpeen kehittää omaa toimintaa etenkin asiakaskokemuksen ja -

osallisuuden näkökulmasta. Terveysasemien asiakaslähtöisyyttä on kehitetty muun 

muassa yhtenäistämällä toimintamalleja, laajentamalla palveluaikoja sekä lisäämällä 

sähköistä asiointia ja ajanvarauksen monikanavaisuutta. Sosiaaliohjauksen 

käynnistyminen terveysasemilla on lisännyt moniammatillisen yhteistyön tekemistä ja 

paransi potilaiden kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista. 
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Asiakaspalautetta on kerätty säännöllisesti ja käyty läpi työyhteisöissä. Asiakaskokemusta 

on kerätty muun muassa NPS-menetelmällä, jonka lukema julkaistaan reaaliaikaisesti 

päivittyvänä jokaisen Jyten terveysaseman verkkosivulla ja lisäksi Palse.fi-portaalissa. 

Kokeilun aikana myös yksityisille palveluntuottajille hankittiin NPS-lukua mittaavat laitteet, 

jotta asiakastyytyväisyyttä on voitu vertailla samoilla kriteereillä kaikkien 

palveluntuottajien osalta.  

Asiakaslähtöisyyttä kehitettiin myös henkilöstön palveluohjaajavalmennuksilla. Kokeilun 

aikana valmennuksia järjestettiin yhteensä kolme kertaa. Yhteensä 60 Jyväskylän 

kaupungin perusturvan työntekijää osallistui valmennuksiin. Syksyllä 2018 järjestettiin 

lisäksi hoitohenkilöstölle ja lähiesimiehille suunnattu asiakaskokemus- ja 

muutosvalmennus, joka sisälsi myös henkilöstön havainnointeja ja haastatteluja. (Liite 6. 

Palveluohjausvalmennuksen kuvaus) 

4.6 Valinnanvapauskokeilun data-analyysi 

Synesa Oy:n toteuttaman data-analyysin avulla on pystytty kuvaamaan asiakkaiden 

palveluiden käyttöä sekä ohjautumista eteenpäin sote-keskuspalveluista. Analyysia on 

kehitetty kokeilun aikana yhdessä palveluntuottajien kanssa. Siitä on saatu arvokasta 

vertailutietoa eri palveluntuottajaien toimintatavoista, asiakkaiden käyttäytymisestä ja 

heidän käyttämiensä palveluiden määrästä.  

4.6.1 Data-analyysin kuvaus, Toni Ruohonen Synesa Solutions Oy 

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu tarjosi erinomaisen mahdollisuuden 

valinnanvapauden, suoranvalinnan, tutkimiseen ja analysointiin. Hankkeessa analysoitiin 

vaihtaneiden asiakkaiden palvelunkäyttöä yksityisillä palveluntuottajilla sekä verrattiin 

heidän palvelukäyttäytymistään julkisten palvelujen käyttäjiin vuoden 2018 aikana viisi 

eri kertaa. Analyyseissa käytetty aineisto sisälsi tiedot vaihtaneiden asiakkaiden 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kontakteista sekä osastojaksoista vuosilta 

2015-2018. Tämän lisäksi käytössä oli tieto vaihtopäivämääristä sekä uudesta 

palveluntuottajasta. Vaihtaneiden lisäksi kerättiin vertailutieto myös julkisten 

terveysasemien palveluja käyttävien osalta. Jokaisella analysointikerralla kerättiin uusi, 

päivitetty tieto sekä vaihtaneista että julkisia palveluja käyttävistä asiakkaista ja heidän 

asiointitapahtumistaan. Analyysit toteutettiin Synesa Solutions Oy:n kehittämällä 

prosessienlouhinnan työkalulla, joka tarjoaa tilastollisen tiedon lisäksi myös visuaalisen 

kuvauksen asiakkaiden kulusta palveluverkostossa ja prosesseissa.   

Aluksi analyyseissa tehtiin palvelutuottajakohtaiset asiakasmääritykset, joiden avulla 

selvitettiin palvelutuottajakohtaisia eroja asiakasprofiileissa. Vertailussa erottui 

selkeimmin Pihlajalinna, jonka käyttäjät olivat selvästi iäkkäämpiä. Ikäprofiili oli 

vastaavanlainen kuin julkisilla terveysasemilla. Vastaanottotoiminnan luonne 

Pihlajalinnalla oli myöskin selvästi muita toimijoita lääkäripainotteisempaa. Vertailtaessa 

vaihtaneista palveluja käyttäneitä asiakkaita, erottui palvelutuottajista selkeimmin 
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Terveystalo, jonka vaihtaneista asiakkaista vain n. 50% oli käyttänyt palveluja vaihdon 

jälkeen. 

Kokeilussa mukana olleet yksityiset palvelutuottajat olivat olleet mukana kokeilussa 

hyvin eri pituisen jakson. Yhdenmukaisen vertailuasetelman aikaansaamiseksi 

palvelukäyttäytymisen tarkasteluun otettiin mukaan vain ne asiakkaat, joilla oli 

asiointitapahtumia joko 6 kk ennen tai jälkeen vaihdon. Tällä tavoin yhdenmukainen 

vertailuasetelma eri palvelutuottajien välille. Analyysit osoittivat, että vaihtaneiden 

asiakkaiden sekä hoitaja- että lääkärikäyntien ja kontaktien määrät kasvoivat vaihdon 

jälkeisellä 6 kuukauden jaksolle verrattuna 6 kuukauden ajanjaksoon ennen vaihtoa. 

Lääkärikontaktien määrässä kasvua oli 52% ja hoitajakontakteissa kasvu oli puolestaan 

87%. Tarkasteltaessa lisäksi erikoissairaanhoidon ja päivystyksen kontaktimäärien 

vaihtelua havaittiin, että erikoissairaanhoidon kontaktien määrä oli vaihdon jälkeisellä 

jaksolla kasvanut 9% kun taas päivystyksen kontaktien määrä oli puolestaan laskenut 

vastaavasti noin 10%. Tarkasteltaessa palvelukäyttäytymisen muutosta koko 6kk ennen 

ja jälkeen kohdejoukon osalta havaittiin palvelujen käytössä heti vaihdon jälkeen selvä 

piikki. Vaihtoa ennen palvelujen käyttö oli ollut tasaista mutta vaihdon jälkeisinä päivinä 

kontaktimäärät olivat selkeästi kasvaneet. Palvelujen käytön kasvun ei kuitenkaan 

havaittu olevan pysyvää vaan laskua alkoi tapahtua lähes lineaarisesti alaspäin ja 6 

kuukauden jälkeen se oli tasoittunut jo lähes ennen vaihtoa olevalle tasolle. Näin ollen 

muutos palvelujen käytössä ei näyttäisi olevan pysyvä vaan pikemminkin hetkellinen ja 

ajoittuu kuudelle ensimmäiselle kuukaudelle.  

Vertailtaessa julkisia palveluja käyttäneistä sekä yksityisille palveluntuottajille vaihtaneita 

voitiin todeta, että vaihtaneilla keskimääräinen palvelujen käytön määrä oli pienempi 

kuin julkisilla terveysasemilla asioivilla. Tarkasteltaessa tarkemmin paljon palveluja 

käyttäviä (10% eniten käyttäneiden joukko) voitiin havaita, että ainoastaan 7% paljon 

palveluja käytävien joukosta oli vaihtanut palveluntuottajaa, muut olivat jääneet 

käyttämään julkisia palveluja. 

Valinnanvapauden voimaantulon vaikutuksia on ennalta hyvin vaikea arvioida. 

Referenssitietoa muista maista on käytettävissä mutta omaan toimintaympäristöömme 

räätälöityihin ratkaisumalleihin ne eivät suoraan tarjoa vastauksia. Erityisen tärkeää 

palvelujen järjestämisen sekä tuottamisen kannalta on arvioida ja analysoida minkälaiset 

asiakkaat vaihtavat palveluntuottajaa, mikä on vaihtaneiden palvelukäyttöprofiili 

verrattuna julkisia palveluja käyttävien asiakkaisiin sekä miten vaihtaneiden palvelujen 

käyttö mahdollisesti muuttuu ja onko muutos pysyvä. Tämä mahdollistaa jo ennalta 

varautumisen tulevaan muutokseen sekä palvelujen tuottamisen että järjestämisen 

näkökulmasta. Kirjattuun, faktapohjaiseen tietoon pohjautuvien analyysien avulla on 

mahdollisuus tehdä linjauksia ja päätöksiä oikeasti tietoperusteisesti.  
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4.7 ICT-kehittäminen hankkeessa 

Valinnanvapauskokeilun tietojärjestelmätarpeiden kartoitus aloitettiin heti 

hankevalmistelun käynnistyttyä keväällä 2016. Projektiryhmä totesi, että 

valinnanvapauskokeilun käyttöön tarvitaan tietojärjestelmä valintojen tekemiseen. 

Kyseisen järjestelmän tulisi kattaa asiakkaan, tuottajan ja järjestäjän toiminnot. 

Valmisteluvaiheessa kartoitettiin tarvittavan tietojärjestelmän ominaisuuksia sekä 

markkinoilla olevia tietojärjestelmiä. Sosiaali- ja terveysministeriön hankepäätöksen 

jälkeen Jyväskylän kaupunki käynnisti valinnanvapauskokeilun tarpeisiin hankittavan 

tietojärjestelmän kilpailutuksen joulukuussa 2016. Hankintapäätös tehtiin 9.1.2017. 

Tietojärjestelmäksi valittiin Polycon Oy:n Effector-palvelusetelijärjestelmä. 

Palvelusetelijärjestelmä sisälsi sellaisenaan monia valinnanvapauskokeilun tarvitsemia 

toimintoja, kuten sähköisen tuottajahaun ja tuottajarekisterin. Järjestelmään toteutettiin 

seuraavat valinnanvapauskokeilun tarvitsemat lisäominaisuudet: 

 Asiakkaiden listautumistoiminnot 

 Liittymä Suomi.fi-tunnistautumiseen 

 Liittymä puolesta asiointiin (VRK)  

 Effica-integraatio: tieto asiakkaan valinnasta siirtyy Effectorista 

potilastietojärjestelmä Efficaan asiakastietojen päivitys –dialogille 

 Automaattinen valinnanvapausasiakkaan päätöksen luonti/päivitys vtj-aineiston 

perusteella 

 Vaihdon syyt -kyselyn vaatimat toiminnot  

 Kapitaatiomallin mukainen laskutustoiminto 

 Valinnanvapauskokeilun tarpeisiin vastaavat raportointi- ja seurantatyökalut 

Järjestelmä otettiin käyttöön kokeilun käynnistyessä Jyväskylässä 20.2.2017. Tuolloin 

kaikki yllämainitut toiminnot olivat käytössä. Effector palvelusetelit -kokonaisuuteen 

kuuluu kaksi osaa: Effector-käyttöliittymä, joka sisältää kaikki järjestäjän toiminnot, sekä 

Palse.fi-portaali, jota käyttävät sekä asiakkaat että palveluntuottajat. 

Heti kokeilun alusta lähtien asiakkaat ovat pystyneet listautumaan jonkin kokeilussa 

mukana olevan palveluntuottajan asiakkaaksi kolmella eri tavalla: 1) kirjautumalla 

osoitteeseen www.palse.fi/jyvaskyla ja tunnistautumisen jälkeen tekemällä 

tuottajavalinnan sähköisesti itse tai puolesta asioinnin kautta, 2) listautumalla asiakkaaksi 

uuden palveluntuottajan luona, jolloin palveluntuottaja tekee listautumisen Palse.fi-

portaalin kautta tai 3) listautumalla asiakkaaksi kokeiluun kuuluvalla julkisella 

terveysasemalla. Kaikissa käyttötapauskuvauksissa asiakkaan listautuminen kirjautuu 
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Effector-järjestelmään. Asiakkaan sähköisen asioinnin käyttöliittymä on  kuvattu 

dokumentissa 7: Asiakkaan sähköiset palvelut (Palse.fi) 

Järjestäjä ja palveluntuottaja voivat seurata järjestelmästä esimerkiksi listautuneiden 

asiakkaiden määriä reaaliaikaisesti. Effector-järjestelmään on rakennettu kattava 

raportointityökalu, jonka avulla valinnanvapauskokeilun prosessin eri vaiheissa Effectoriin 

kirjattava tieto on vapaasti koostettavissa eri raporteille. Kokeiluun oikeutettujen 

kuntalaisten listautumistietoja (ml. historiatieto) voidaan tarkastella järjestelmästä 

halutulta ajanjaksolta mm. terveysasema-alueittain, ikäryhmittäin tai esimerkiksi 

palveluntuottajakohtaisesti. Effectorin lokitiedoista voidaan myös seurata, missä 

asiakkaaksi listautuminen on tehty. Palveluntuottajan vaihtosyytiedon sekä asiakkaan 

kokeman palvelun laadun raportointi tapahtuvat raportointityökalun kautta. 

Palveluntuottajien (palse.fi-portaalissa) ilmoittaman palveluun pääsyn keston (ts. 

jonotilanteen) raportointi tapahtuu myös raportointiosion kautta. Effectorin oman 

budjetointityökalun kautta seurataan listautumisten perusteella tuottajille maksettavan 

kapitaatiokorvauksen summaa hintaryhmäkohtaisesti.  

Kapitaatiokorvausten maksaminen palveluntuottajille on toiminut kokeilun alusta alkaen 

niin, että Effector muodostaa kuukauden listautumistilanteen mukaisesti 

hintaryhmäkohtaiset aineistot, joista palveluntuottajat generoivat Palse.fi-portaalissa 

kuukausittain laskuviitteen. Näin kaikki palveluntuottajalla aktiivisena olevien asiakkaiden 

hintaryhmät tulevat koontina samalle laskutusaineistolle, joka ei sisällä asiakastietoa. 

Tuottaja lähettää laskun kaupungille omasta laskutusjärjestelmästään. Jyväskylän 

kaupungin Basware P2P-järjestelmän ja Effectorin välillä on integraatio, jolloin 

valinnanvapauslaskun tietosisältö ja mm. kustannuspaikkatiedot muodostuvat 

laskutusprosessissa ilman manuaalista käsittelyä. 

Valinnanvapauskokeilun edetessä järjestelmää kehitettiin seuraavien toimintojen osalta: 

 Asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttaminen järjestelmän avulla  

 iPost-integraatio  

 Järjestelmään lisättiin mahdollisuus tilata vahvistusviesti tehdystä valinnasta  

 Budjetointityökalun käyttöä kehitettiin edelleen  

 Julkisen terveysasemavaihdon tekeminen sähköisesti 

 Valinnanvapauskokeilun alueellisen laajennuksen vuoksi järjestelmään lisättiin 

uusien alueiden terveysasemat sekä tehtiin automaattiset valinnanvapauspäätökset 

uusien alueiden asukkaille  

Tehtyjen kehitystoimenpiteiden ansiosta järjestelmään pystyttiin luomaan erilaisia 

asiakastyytyväisyys- tai muita kyselyitä. Syksyllä 2017 toteutetun iPost-integraation avulla 

valituille asiakkaille tai asiakasryhmille voitiin lähettää järjestelmän kautta saatekirje sekä 
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tunnus kyselyyn vastaamiseksi. Kyselyihin vastataan Palse.fi-portaalissa, ja kyselyistä 

saadaan luotua erilaisia raportteja. Saadun palautteen pohjalta järjestelmään lisättiin 

mahdollisuus tilata vahvistusviesti tehdystä valinnasta. Vahvistusviestin listautumisesta voi 

tilata joko sähköpostiin tai tekstiviestillä.  

Osana järjestelmän ja asiakkaiden asioinnin kehittämistä valintajärjestelmään lisättiin 

myös mahdollisuus vaihtaa julkista terveysasemaa sähköisesti. Terveydenhuoltolain 

mukaan asiakkaat ovat voineet ja voivat edelleenkin, halutessaan vaihtaa julkista 

terveysasemaa. Julkisen terveysaseman vaihtaminen toteutettiin aikaisemmin Jytessä 

paperilomakkeilla ja käsin kirjaamalla. Terveysasemavaihdon tekeminen haluttiin saada 

sähköiseksi ja samalla tavoin toimivaksi kuin valinnanvapauskokeiluun liittyvä 

palveluntuottajan valinta. 

Sähköistä Julkisen terveysaseman vaihto -toiminnallisuutta valmisteltiin loppuvuodesta 

2017, ja se otettiin käyttöön 15.1.2018. Toiminnallisuus pitää sisällään Jyten sisäiset 

hoitopaikan valinnat sekä terveysaseman vaihdot toiseen kuntaan tai toisesta kunnasta 

Jyten terveyskeskukseen. Toteutuksessa hyödynnettiin valinnanvapauskokeilussa 

käytettävää Suomi.fi-integraatiota, jolloin kuntalaiset pystyvät kirjautumaan ja 

tunnistautumaan Palse.fi-palveluun ja täyttämään hoitopaikan valintailmoituksen itse. 

Suomi.fi-tunnistautumista varten haettiin VRK:lta keskilaaja tietolupa. Vaihtotiedot 

siirtyvät Palse.fi-palvelusta/Effectorista automaattisesti Effica-potilastietojärjestelmään, 

kuten valinnanvapauskokeilussa.  

Julkisen terveysaseman vaihdon yhteydessä Palse.fi-portaalin Jyväskylän 

valinnanvapauskokeilun kirjautumissivu uudistettiin niin, että kuntalainen pääsee 

tunnistautuneena tekemään valinnanvapauskokeilun palveluntuottajavalinnan, julkisen 

terveysaseman vaihtoilmoituksen sekä tarkastelemaan omia maksusitoumus- ja 

palvelusetelipäätöksiä. 

Valinnanvapauskokeilun alueellista laajentumista varten kokeilussa käytettävään Effector-

palvelusetelijärjestelmään tehtiin loppuvuodesta 2017 seuraavia toimenpiteitä: 

 laajennusalueeseen kuuluvien viiden terveysasema-alueen katu- ja 

postinumerotiedot lisättiin järjestelmän ohjaustaulukoihin 

 laajennusalueen väestölle luotiin valinnanvapauskokeiluun oikeuttava päätös 

 uusien alueiden kapitaatiohintaryhmät lisättiin järjestelmään. 

Yllä mainitut toiminnot saatiin toteutettua siten, että kokeilun laajennus pystyttiin 

järjestelmän näkökulmasta aloittamaan suunnitellusti 15.1.2018. Alueellinen 

laajentaminen ei vaatinut uusien toiminnallisuuksien lisäämistä tai hankintoja, koska 

kokeilun vaatimat toiminnot oli toteutettu pääasiallisesti valinnanvapauskokeilun 

käynnistymisvaiheessa. Järjestelmään päivittyy viikoittain VRK-muutosaineisto, jonka 
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perusteella koko kokeilualueen asukkaiden valinnanvapauskokeilun 

palvelusetelipäätöksen voimassaolo päivittyy. 

Laajennetun kokeilualueen terveysasemilla järjestettiin tammikuun 2018 aikana 

henkilöstölle perehdytykset Effector-järjestelmän käyttöön ja tehtiin tarvittavat 

tietoliikenneavaukset sekä luotiin käyttäjille tunnukset järjestelmään. Julkisen 

terveysaseman vaihtamisen toiminnot käsiteltiin koko Jyten avosairaanhoidon 

hoitohenkilöstön kanssa. 

Maaliskuussa 2018 järjestelmässä otettiin käyttöön toisen vaihdon tehneille räätälöity 

vaihdon syyt -kysely. Kokeilussa mukana oleville asiakkaille, jotka olivat ehtineet tehdä 

uuden valinnan ennen toiminnallisuuden päälle kytkemistä, lähetettiin ko. kysely erillisenä 

joukkokyselynä, jossa hyödynnettiin järjestelmän iPost-integraatiota. Järjestelmä 

tunnistaa asiakkaan valinnan yhteydessä onko kyseessä ensimmäinen valinta vai 

uudelleen valinta. Vaihdon syyt -kyselyiden vastaukset raportoidaan Effector-järjestelmän 

kautta. 

Kokeilun projektitiimi on ollut aktiivisesti mukana kansallisen valinnanvapauden ICT- 

arkkitehtuurin kehittämistyössä yhdessä STM:n ja Kelan asiantuntijoiden kanssa. 

Kokeilussa käytettävän valintajärjestelmän osalta huomioidaan tulevat kansalliset 

ratkaisut ja palvelusetelijärjestelmän jatkokehittäminen pidetään linjassa kansallisessa 

asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetoinnin ICT-arkkitehtuurityössä. Kokeilussa 

laadittiin migraation aikataulusuunnitelma kokeilun laajentumisen yhteydessä. 

 

 

Kuvio 16. Migraation aikataulusuunnitelma 
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Effector-järjestelmän toimittaja on ollut mukana Kelan yhteistestauksessa 

ostopalveluvaltuutuksen osalta. Järjestelmä on läpäissyt testauksen keväällä 2018. Siinä 

on tuotantovalmius ostopalveluvaltuutus-lomakkeen tallentamisessa ja hyödyntämisessä 

Kanta-palveluissa. Jyväskylän valinnanvapauskokeilun jatkuessa STM:n lisärahoituksen 

turvin vuonna 2019, yksi tärkeimmistä tavoitteista ICT-kehittämisen osalta oli 

ostopalveluvaltuutuksen käyttöönottaminen ja sitä kautta palveluntuottajien omien 

potilastietojärjestelmien käytön mahdollistaminen. Neuvottelut ja työryhmätyöskentely 

ostopalveluvaltuutuksen käyttöönottamiseksi vuoden 2019 ensimmäisen kolmanneksen 

aikana aloitettiin loppuvuodesta 2018.  

Valintajärjestelmän käyttöönottaminen ja valinnanvapauskokeilun vaatimien 

lisäominaisuuksien rakentaminen ja niiden käyttöönotto sujui Polycon Oy:n tuottamana 

hyvin ja annetussa aikataulussa. Järjestelmä toimi listautumisen osalta hyvin heti 

ensimmäisestä päivästä alkaen. Järjestelmän käyttäminen on koettu helpoksi, ja sen 

sisältämät raportointi- ja seurantaominaisuudet ovat erittäin kattavat ja toimivat. 

Asiakkaan sähköinen asiointi Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa on dokumentoitu 

Palse.fi-portaalista otettujen kuvien avulla. (Liite 7. Asiakkaan sähköiset palvelut) 

Järjestelmän käyttämisen osalta isoin haaste koettiin, kun myös julkisen terveysaseman 

vaihto –toiminnallisuus otettiin käyttöön. Tuolloin todettiin, että valinnanvapauskokeilun 

valinta ja julkisen terveysaseman valinta saattoivat mennä asiakkailta sekaisin. 

Vaihtotoiminnoista pidettiin koulutusta kaikkien terveysasemien henkilöstölle, jotta he 

osasivat kertoa asiakkaille selkeästi kummastakin vaihtotoiminnosta. Palse.fi portaalin 

ohjeita ja otsikointeja parannettiin saatujen palautteiden pohjalta. 

Järjestelmätoimittaja on seurannut lainsäädännön valmistelutyötä sekä valtakunnallisten 

kokeiluiden etenemistä. Järjestelmää on kehitetty hyvässä yhteistyössä koko kokeilun ajan 

toiminnan vaatimia tarpeita ennakoiden. Hyvän yhteistyön tuloksena ollaan päästy 

vaiheeseen, jossa valinnanvapauskokeilun jatkuessa vuonna 2019 valintajärjestelmä 

mahdollistaa osaltaan ostopalveluvaltuutuksen käyttöönottamisen. 

4.8 Asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetoinnin käyttövalmiuksien kehittäminen 

Jyväskylän kaupungilla ja Jytellä on käytössä yhteensä 19 eri palveluseteliä. Jyväskylän 

kaupunki kilpailutti palvelusetelijärjestelmän helmikuussa 2018. Tavoitteena oli saada 

käyttöön yksi palvelusetelijärjestelmä, jonka avulla voidaan hallita kaikkia 

palveluseteliprosessiin kuuluvia toimintoja. Käyttöönottoprojekti käynnistettiin 

maaliskuussa. Muutoksen ansiosta kaikki palvelusetelipalvelut saatiin hallinnoitavaksi 

yhteen järjestelmään, tämä yhtenäisti ja tehosti toimintaa. Aiemmin palvelusetelipalveluita 

hallinnoitiin neljällä eri tavalla ja käytettiin erilaisia järjestelmiä. 

Uuden palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä valmisteltiin ja otettiin käyttöön 

Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan palveluseteleiden sääntökirja. Sääntökirja 

korvaa aiemmin käytössä olleet hakemukset ja sopimukset. Palveluseteleiden sääntökirjan 

ja uuden palvelusetelijärjestelmän avulla palveluseteliprosessia yhtenäistettiin monen eri 
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osa-alueen osalta. Käyttöönotolla on varauduttu ja valmistauduttu tulevaan 

asiakassetelimalliin ja valinnanvapauden lisäämiseen palvelu-/asiakasseteleiden avulla. 

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu seurasi uusien henkilökohtaisen budjetin (hebu) 

kokeilujen käynnistämistä ja osallistui eri kokeiluiden hebu-työpajoihin sekä hebun ja 

asiakasseteleiden ICT-arkkitehtuurityöhön. Osallistuminen koettiin erittäin hyväksi, kun 

Jyväskylän kaupungin hebu-suunnitelmat saadaan kansallisen mallin mukaisiksi. 

Henkilökohtaisen budjetin valmistelutyö jatkuu valinnanvapauskokeilun ja Jyväskylän 

kaupungin perusturvan yhteistyönä. 

Järjestelmävalmiuksia on rakennettu alustavasti myös henkilökohtaisen budjetin 

tarpeisiin. Palvelusetelijärjestelmän kilpailutuksessa otettiin optiona huomioon myös 

mahdollinen henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto, tosin hebun järjestelmävalmiuksien 

viimeistely ja käyttöönotto vaativat lain hyväksymisen ja kansallisen ICT-arkkitehtuurin 

valmistumisen.  

Palvelusetelijärjestelmään rakennettiin myös itsemaksettavien palveluiden 

tuottajarekisteri, joka otettiin käyttöön kesäkuussa 2018. Rekisterin kehittäminen nähdään 

tärkeänä osana jatkossa myös henkilökohtaisen budjetin toimintojen kehittämisessä. 

Toiminto on käyttöönotettavissa jatkossa hebu-palveluihin ilmoituksenvaraisten tuottajien 

rekisteriksi. 

4.9 Arviointi 

Valinnanvapauskokeiluhankkeen toteuttamisessa ei koettu mittavia yllätyksiä. Hanke eteni 

suunnitellun aikataulun mukaisesti, eikä erityisen vaikeasti ratkaistavia kysymyksiä 

ilmennyt. Vähäinen vaihtajien määrä oli ainoa asia, jota ei osattu ennakoida. Kokeilun 

alussa arvelutti se, että Mehiläinen oli jonkin aikaa kokeilun ainoa yksityinen 

palveluntuottaja. Kun kokeiluun saatiin mukaan useampi palveluntuottaja, kuntalaisten 

valinnanvapaus todella toteutui valinnanmahdollisuuksien lisääntyessä. 

Hankkeen toteutumista on helpottanut ja edesauttanut se, että päättäjät Jyväskylän 

kaupungin terveydenhuollon jaostossa ja perusturvalautakunnassa ovat suhtautuneet 

myönteisesti kokeilun etenemiseen sekä laajennus- ja jatkohakemusten tekemiseen. 

Ohjaus- ja projektiryhmät ovat myös suhtautuneet kannustavasti toiminnan kehittämiseen 

ja tukeneet hanketiimin työskentelyä. 

Palveluntuottajien kanssa yhteistyö on ollut tiivistä. Ajoittain kriittistä keskustelua on käyty 

erityisesti kapitaatiohinnoittelusta ja tietojärjestelmien käytöstä. Kritiikistä huolimatta 

yhteistyö on ollut rakentavaa ja tulevaan suuntaavaa. Tuottajat ovat kiittäneet siitä, että 

he saavat nopeasti apua arjessa esiin nouseviin kysymyksiin esimerkiksi tietojärjestelmiin 

liittyvissä ongelmissa.  

Hankkeessa on syntynyt useita selvityksiä ja raportteja, joita ovat hyödyntäneet myös 

muut valinnanvapauskokeilut. Raportit on lueteltu kappaleessa 3. Dokumentointi. 
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Hankkeen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään kiinnitettiin runsaasti huomiota koko 

hankkeen ajan. Hanketiimi sai viestintään tukea perusturvapalvelujen tiedottajalta. 

Kriittisiin tilanteisiin ja muutoksiin, esimerkiksi palveluntuottajan irtisanoutumiseen, 

osattiin varautua. Tästä huolimatta tiimi saattoi todeta, että valinnanvapaus on 

kuntalaisille vaikea asia ymmärtää ja viestintä vaatii tulevaisuudessakin jatkuvaa 

aktiivisuutta järjestäjältä. Tiedon perille menoa olisi varmasti auttanut kaikille perheille 

kohdennettu kirje, joita muutamilla muilla valinnanvapauskokeilualueilla lähetettiin. 

Jytessä kuitenkin arvioitiin, että alueen asukkaiden mukaisesta kirjemäärästä olisi koitunut 

kohtuuton kustannus hankkeelle. 

Merkittävä tulos hankkeessa on ollut sosiaaliohjauksen käynnistyminen sote-keskuksissa 

ja keskitetyn palveluohjauksen kehittäminen (yhteyspalvelukeskus eli ns. contact center). 

Palveluohjaajavalmennus on lähentänyt perusturvapalveluiden eri toimijoiden yhteistyötä 

ja näin edesauttanut integraation ja asiakaslähtöisyyden edistymistä koko perusturvan 

tasolla. Tämä on todettavissa palveluohjausvalmennuksista kerätyssä palautteessa. 

Valintajärjestelmän käyttöönotto onnistui kokeilun alkaessa ja sen laajentuessa. 

Järjestelmä on toimiva ja palvellut hyvin kokeilun toteuttamista ja tilastointia. 

Hanketiimi on pienten resurssilisäysten jälkeen pystynyt kohtuullisesti vastaamaan 

hankkeelle asetettuihin käytännön tavoitteisiin. Tulosten tarkasteluun ja johtopäätelmien 

tekemiseen olisi ollut hyvä olla enemmän resursseja, vaikka ministeriön puolesta paljon 

selvityksiä tehtiinkin. Hankkeeseen ei onnistuttu yhdistämään yhtään tutkimusta tai 

opinnäytetyötä data-analyysin lisäksi. Se olisi vaatinut tiiviimpää yhteistyötä yliopiston ja 

ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkittavaa hankkeessa olisi ollut monestakin näkökulmasta 

ja Jyväskylän kaupungissa on useita alan oppilaitoksia. 

Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunta on ottanut vuonna 2018 yhdeksi 

tarkastuskohteekseen valinnanvapauden, nimenomaan kuntalaisten näkökulmasta. 

Mielenkiinnolla odotamme tarkastusprosessin tuloksia. 

5 Pysyvä toiminta ja jatkotoimet 

5.1 Siirtyminen pysyvään toimintaan 

Ennen kokeilun päättymistä, mikäli valinnanvapauslaki ei tule voimaan, käynnistetään 

palvelusetelin käyttöönottoprosessi yhdessä palveluntuottajien kanssa. Tämä tarkoittaa 

sote-keskuspalvelun sisällön tarkistamista, tuotteistusta ja hinnoittelua.  Suunnitelma 

viedään päätettäväksi Jyväskylän kaupungin terveydenhuollon jaostoon ja 

perusturvalautakuntaan. Päätöksen sote-keskuspalvelusetelin käyttöönotosta tekee 

perusturvalautakunta. 

Mikäli valinnanvapauslaki hyväksytään, tulee yhdessä maakunnan eri kuntien sekä 

palveluntuottajien kanssa aloittaa valmistelut mahdolliseen maakunnalliseen sote-

keskuspilottiin hakeutumisesta.   
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Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan johtoryhmä on strategiassaan linjannut, että 

sosiaaliohjaus ja -neuvonta tulee osaksi kaikkien sote-keskusten palvelukokonaisuutta 

vuonna 2019. Tämä tarkoittaan, että kokeilussa kehitetty sosiaaliohjauksen toimintamalli 

vakiinnutetaan kaikkiin sote-keskuksiin. 

Hankkeessa kehitetyt järjestelmät jäävät edelleen käyttöön (palveluseteli, sote-keskus, 

henkilökohtainen budjetti ja itsemaksettavat palvelut). 

Keskitetty asiakasohjausmalli on vakiintunut osaksi sote-keskusten toimintaa ja sitä 

kehitetään edelleen muun muassa asiakaspalvelukoulutuksissa sekä kehittämällä uusia 

digitaalisia asiointikanavia. 

5.2 Jälkiarviointi ja avoimet tehtävät  

Asiakkaiden vaikutusmahdollisuutta, palveluiden saatavuutta ja laatua tulee seurata myös 

jatkossa. Toimintamalleja tulee yhtenäistää ja uudistaa edelleen. Vaikuttavuutta olisi hyvä 

seurata samoilla mittareilla. Kokeilussa käytettyjä asiakastyytyväisyys- ja vaihdon syy -

kyselyjä tulisi hyödyntää myös tulevassa maakunnallisessa valinnanvapausmallissa. 

Kokeilussa saavutettujen hyötyjen ja vaikuttavuuden hyödyntäminen ja niiden 

laajentaminen koko maakuntaa koskevaksi edellyttää lisää resurssia.  

Järjestäjän tehtävänkuvat tulee kuvata nykyistä tarkemmin ja ne tulee eriyttää omasta 

palveluntuotannosta. Jyväskylän nykyisessä kokeilussa järjestäjä ja tuotanto on voitu 

erottaa toisistaan vain osin. Kaupunki on vastannut palveluiden järjestämisestä, 

palveluntuottajien hyväksymisestä, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä valvonnasta, mutta 

samalla kaupungilla on ollut tuottamisvastuu omien terveysasemiensa palveluiden osalta. 

Kokeilussa saatuja kokemuksia tulee hyödyntää muun muassa järjestäjälle kuuluvien 

tehtävien, toiminnan organisoinnin, tulevien korvausmallien kehittämisen, ICT-ratkaisujen 

sekä asiakkaiden käyttäytymisen osalta.  

Koska valinnanvapauskokeilu on toiminut suhteellisen lyhyen ajan ja valtaosalle 

asiakkaista sen sisältämä palvelukokonaisuus on edelleen melko vieras, kokeilussa 

tavoitettavia hyötyjä ja vaikuttavuutta on tarpeen seurata myös jatkossa. Vasta 

pidemmällä aikavälillä valinnanvapauden hyödyt ja vaikuttavuus tulevat paremmin esille.  

5.3 Ideoita jatkokehitykselle 

Hankkeessa saatuja kokemuksia hyödynnetään entistä tiiviimmin Keski-Suomen 

maakuntavalmistelussa. Seuraavassa on kuvattu kymmenen eri kehittämisen osa-aluetta, 

joissa hanke on jo jossain määrin ollut mukana ja joita on syytä jatkaa.  

5.3.1 Mahdollinen sote-keskus pilotti  

Kokeilu on antanut arvokasta tietoa maakunnallista sote-keskuspilotin valmistelua varten. 

Pilottiin siirtyminen edellyttää noin puolen vuoden järjestelyaikaa. Siirtyminen edellyttää 

järjestäjäorganisaation rakentamista, ICT-järjestelmien kehittämistä, palveluntuottajien 
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kanssa tehtävää yhteistyötä sekä muutosvalmennusta erityisesti niissä kunnissa, jotka 

eivät vielä ole mukana kokeilussa. 

Maakunnan ja Sitran yhteistyönä on meneillään Tulevaisuuden sote-keskus  -

kehittämishanke. Keski-Suomen julkiset terveysasemat ovat mukana Sitran rahoittamassa 

valmennuksessa. Koulutuksessa on ensimmäisessä vaiheessa mukana viisi terveysasemaa 

eri puolilta Keski-Suomea. Mukana on Viitasaaren, Saarijärven, Laukaan, Äänekosken ja 

Jyväskylän Kyllön terveysaseman avoterveydenhuollon henkilöstö sekä Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö. Maakunnan valmistelun edetessä 

valmennus laajenee seuraaville Keski-Suomen julkisille terveysasemille ja muihin 

valinnanvapauden piirissä oleviin palveluihin. Valmennusten avulla tunnistetaan 

maakunnan julkisten palveluiden vahvuuksia ja kehitetään yhteisiä asiakaslähtöisiä 

palvelumalleja muuttuvaan markkinatilanteeseen vastaamiseksi. Valmennusten 

lopputuloksena muodostetaan palvelumalleja, joita lähdetään laajentamaan 

tulevaisuudessa kaikkien maakunnan omien julkisten sote-keskusten käyttöön.  

Kati Kallimo (kati.kallimo@keskisuomi.fi) toimii hankkeen vetäjänä sekä on myös Keski-

Suomen maakunnan palvelutuotannon valmisteluvastaava. 

5.3.2 Asiakas- ja palveluohjaus 

Asiakas- ja palveluohjausvalmennukset tulisi vakiinnuttaa koskemaan koko maakuntaa ja 

sen eri toimijoita, kuten Kelaa, TE-palveluita, järjestöjä ja yrityksiä. Asiakas- ja 

palveluohjauksen tulisi olla koko maakunnan kattava järjestelmä ja sen tulisi olla 

tasalaatuista eri kunnissa, eri palveluntuottajien sekä eri ammattilaisten toteuttamana. 

Asiakas- ja palveluohjauksen tulisi olla lisäksi tasavertaista ja puolueetonta, joten se tulisi 

järjestää siten, että kaikki palveluntuottajat ovat samanarvoisessa asemassa. Asiakas- ja 

palveluohjaukseen tulee kehittää sähköisiä järjestelmiä henkilöstön työn tueksi.  

Keski-Suomen maakuntavalmistelussa asiakas- ja palveluohjauksen kehittämisestä vastaa 

Anu Pihl (anu.pihl@keskisuomi.fi). Hän on ollut mukana valinnanvapauskokeilun 

palveluohjausvalmennusten järjestämisessä. 

5.3.3 Väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurantatyökalut 

Järjestäjän tulee edellyttää kaikilta palveluntuottajilta samat laatuvaatimukset. Väestön 

terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan tulee kehittää yhdessä palveluntuottajien kanssa 

sellaisia mittareita, joiden tulokset ovat luotettavasti vertailtavissa eri palveluntuottajien 

osalta.   

Maakuntavalmistelun yhteydessä on ryhdytty kehittämään hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen seurantamittareita. Tästä työstä vastaavat Matias Lahti 

matias.lahti@keskisuomi.fi ja Mikael Palola mikael.palola@keskisuomi.fi 

5.3.4 Suun terveydenhuollon valinnanvapaus 

Keski-Suomi jätti hakemuksen suunhoidon yksikön palveluiden valinnanvapauspilottiin. 

Alustava hyväksyntä pilottiin saatiin jo ensimmäisellä hakukierroksella. Jos 

mailto:kati.kallimo@keskisuomi.fi
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mailto:matias.lahti@keskisuomi.fi
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valinnanvapauslainsäädäntö hyväksytään ja valinnanvapauspilottien haku uudistetaan, 

Keski-Suomella on mahdollisuus hakea uudelleen pilottiin. Pilotissa on mahdollisuus 

hyödyntää kokeilussa saatuja oppeja. 

5.3.5 Henkilökohtainen budjetointi ja asiakassetelitoiminta 

Henkilökohtaisen budjetin ja asiakasseteleiden käyttövalmiuksien rakentaminen ja 

kansallisen valmistelu- ja arkkitehtuurityön seuraaminen jatkuvat vuonna 2019. 

Perusturvan toimialalla on nimetty vastuuhenkilöt henkilökohtaisen budjetin kehittämiseen 

sekä vammais- että vanhuspalveluissa. Henkilökohtaisen budjetin ja asiakasseteleiden 

käyttövalmiuksia käytiin läpi tarkemmin kappaleessa 4.7.  

Yhteyshenkilö: Mia Lindberg, mia.lindberg@jkl.fi, p. 014 266 8631. 

5.3.6 Järjestelmien jatkokehittäminen 

Pääpaino järjestelmien jatkokehittämisessä tulee olemaan ostopalveluvaltuutuksen 

käyttöönottoprojektissa sekä valmistautumisessa kansalliseen 

valinnanvapausjärjestelmään siirtymiseen. Ostopalveluvaltuutuksen käyttöönotto kirjattiin 

Jyväskylän valinnanvapauskokeilun jatkohankkeen tavoitteeksi. Käyttöönottoprojektin 

valmistelu aloitettiin lokakuussa 2018. Valmistelua viedään eteenpäin yhteistyössä 

kansallisten toimijoiden, Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, 

valinnanvapauskokeilun palveluntuottajien, Polycon Oy:n ja kokeilussa käytettävien 

potilastietojärjestelmien toimittajien kanssa. Kansalliseen valinnanvapausjärjestelmään 

siirtymisen aikataulu vahvistuu, kun päätökset valinnanvapauspiloteista aikanaan 

saadaan. Siirtymää valmistellaan jo nyt osallistumalla kansalliseen arkkitehtuurityöhön, 

mutta lopullinen projektisuunnitelma tehdään mahdollisille valinnanvapauspiloteille. 

Valintajärjestelmänä käytettävän Effector-järjestelmän toimittaja on ollut mukana Kelan 

yhteistestauksessa ostopalveluvaltuutuksen osalta. Järjestelmä on läpäissyt testauksen ja 

siinä on tuotantovalmius ostopalveluvaltuutus-lomakkeen tallentamisessa ja 

hyödyntämisessä Kanta.fi-palveluissa. Ostopalveluvaltuutuksen laajennuksen myötä 

Effector arkistoi jatkossa automaattisesti asiakas- ja palveluntuottajakohtaisen 

ostopalveluvaltuutuksen Kansalliseen terveystiedon arkistoon (Kanta) 

valinnanvapauskokeilussa asiakkaan tekemän listautumisvalinnan perusteella. 

Listautumisvalinta on mahdollista kirjata järjestelmään asiakkaan, yksityisen 

palveluntuottajan ja kaupungin Effector-käyttäjän toimesta.  

Kun ostopalveluvaltuutus on otettu käyttöön, se mahdollistaa yksityiselle 

palveluntuottajalle hoitoon liittyvien kirjausten tekemisen Kantaan Jyväskylän kaupungin 

(järjestäjä) lukuun. Arkistoinnin lisäksi Effector muokkaa ja mitätöi Kantaan arkistoimiaan 

ostopalveluvaltuutuksia väestötiedoissa ja asiakkaiden listautumisvalinnoissa tapahtuvien 

muutosten perusteella (mm. päättää ostopalveluvaltuutuksen asiakkaan poismuuton tai 

uuden valinnan perusteella). Tällä hetkellä jokaisesta listautumisvalinnasta lähtee tieto 

Effica-potilastietojärjestelmään. Käyttöönotossa edetään vaiheittain siten, että 

palveluntuottajat tekevät käyntitilastoinnit Efficaan ostopalveluvaltuutuksen käyttöönoton 
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jälkeenkin. Näin saadaan kerättyä THL:n edellyttämät seurantatiedot sekä tarvittavat 

tiedot asiakasmaksulaskutusta varten. Asiakasmaksulaskutuksen osalta on aloitettu 

selvitystyö ostopalveluvaltuutuksen käyttöönoton rinnalla, jonka tavoitteena on saada 

asiakasmaksulaskutukseen tarvittava aineisto palveluntuottajien asiakas- ja 

potilastietojärjestelmistä suoraan Effector- järjestelmään. Effectorista saadaan raportoitua 

käynti- ja suoritetiedot ja muodostettua asiakasmaksulaskutusohjelmaan tarvittava 

aineisto. Kun palveluntuottajat saavat lisäksi tuotettua THL:lle toimitettavan 

seurantatiedon suoraan omasta järjestelmästään, niin Effica- potilastietojärjestelmän 

rinnakkain käytöstä voidaan luopua.  

Ostopalveluvaltuutuksen käyttöönottoprojektissa on ilmennyt paljon selvitettävää jatkossa 

tietojen katselun osalta, kun kaikki kirjattavat tiedot eivät vielä siirry Kantaan. Näiden 

asioiden selvittäminen sekä toimenpiteet testiympäristön aikaansaamiseksi ovat työn alla 

joulukuussa 2018. Tavoiteaikataulu ostopalveluvaltuutuksen käyttöönotolle on 1.3.2019. 

Tämä edellyttää, että kaikki asiaan liittyvät meneillään olevat selvitykset on saatu 

ratkaistua. 

Yhteyshenkilöt: Mia Lindberg, mia.lindberg@jkl.fi, p. 014 266 8631 ja Leevi Tuohiluoma, 

leevi.tuohiluoma@jkl.fi, p. 014 266 3157. 

5.3.7 Järjestämissuunnitelma  

Keski-Suomessa on valmisteltu määrätietoisesti maakunnan järjestämissuunnitelmaa. 

Suunnitelmaluonnos avattiin kolmannelle lausuntokierrokselle 4.12.2018. Hanketiimi 

tutustuu suunnitelmaan ja antaa siitä mahdollisesti lausunnon. Erityisesti tarkastelun 

kohteena ovat järjestäjän rooli ja sote-keskustoiminnan kuvaus. 

Järjestämissuunnitelman luonnos on julkaistu osoitteessa http://www.ks2021.fi/wp-

content/uploads/2018/12/jarjestamissuunnitelma_versio3_2018.pdf 

Yhteyshenkilö: Mikael Palola mikael.palola@keskisuomi.fi 

5.3.8 Vaikuttavuustutkimus (Tampereen yliopisto) 

Tampereen yliopisto toteuttaa Varvo-tutkimushankkeen (Valinnanvapauden toteutuminen 

sote-palveluissa). Myös Jyväskylästä on valinnanvapauskokeilun asiakkaita, jotka 

osallistuvat tutkimukseen.  

Hankkeessa selvitetään erityisesti sote-keskuksen toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä, 

mahdollisuuksia ja rajoituksia.   

Tutkimuksen tuloksia halutaan myös Jyväskylässä hyödyntää valinnanvapausmallien 

kehittämisessä. 

5.3.9 Data-analyysi/tietojohtaminen 

Synesa Oy:n toteuttamasta data-analyysistä on saatu hyvää tietoa kapitaatiohinnoittelun 

tueksi ja asiakkaiden palveluiden käytön ymmärtämiseksi. Tarkoituksena on jatkaa 

yhteistyötä Synesa Oy:n kanssa myös vuonna 2019 ja syventää aineistosta saatavaa tietoa 
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tulevaisuuden sote-keskusmallin suunnittelussa sekä palvelun hinnoittelussa. On hyvä 

myös tarkastella, voidaanko hankkeessa kehitettyä analysointimallia hyödyntää 

tietojohtamisen näkökulmasta. 

5.3.10 Korvausmalli ja kannustimet 

Keski-Suomen maakuntavalmistelijat ovat käynnistäneet keskustelun 

valinnanvapauskokeilussa mukana olevien tuottajien kanssa maakunnassa käyttöön 

otettavasta kapitaatiohinnoittelusta ja kannustinmalleista.  

6 Liitteet 

Taulukko 5: Liitteet 

Liite Liitteen nimi 

1.  Kartta sote-keskusten sijainnista 

2. Sidosryhmäyhteistyön viitekehys kokeilujen käyttöön 

3.  Jyväskylän valinnanvapauskokeilun asiakastyytyväisyyskysely  

4. Sosiaaliohjauksen kuvaus 

5.  Kokemusasiantuntijan havainnointiraportti  

6.  Palveluohjausvalmennuksen kuvaus  

7. Asiakkaan sähköiset palvelut (Palse.fi) 

 


