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Yhteenveto 

Jyväskylän kaupunki sekä Hankasalmen ja Uuraisten kunnat olivat mukana sosiaali- ja 
terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeessa 2017–2018. 
Valinnanvapauskokeilu jatkui vuonna 2019 nimellä Jyten alueen asukkaiden 
valinnanvapauden laajentaminen -jatko. Kokeilun tavoitteena oli toteuttaa kuntalaisten 
sote-keskuksen valinnanvapautta, kehittää sote-keskusmallia ja kuvata järjestäjän 
tehtäviä. Kokeilu tuotti tietoa siitä, mitä sote-keskuksen valinnanvapaus käytännössä vaatii 
järjestäjältä, julkiselta sekä yksityiseltä palveluntuottajalta ja kuntalaiselta.  

Asiakas sai kokeilussa valita palvelukokonaisuuden, joka sisälsi avosairaanhoidon palvelut 
sekä sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan palvelut. Vuonna 2017 kokeilu aloitettiin 
Jyväskylässä kolmella Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (Jyte) alueella, 
Huhtasuo, Keskusta ja Kuokkala. Vuoden 2018 alussa kokeilu laajeni Jyväskylän Kyllön, 
Palokan ja Vaajakosken terveysasemien sekä Jyteen kuuluvien Hankasalmen ja Uuraisten 
kuntien alueille. Kokeilu jatkui edellä mainituilla alueilla vuoden 2019 lokakuun loppuun.  

Kokeilussa oli mukana 133 000 asukasta. Valintaoikeuttaan käytti noin 5,8 % kokeiluun 
kuuluvien alueiden asukkaista.  

Kokeilussa oli mukana kaiken kaikkiaan viisi yksityistä palveluntuottajaa. Palveluntuottajat 
tulivat mukaan kokeiluun seuraavasti: Mehiläinen Terveyspalvelut Oy 20.2.2017 alkaen, 
Medics24 5.6.2017 alkaen, Suomen Terveystalo Oy 15.2.2018 alkaen, Kunnanlääkärit 
Hankasalmi Oy 14.2.2019 alkaen sekä Pihlajalinna ajalla 1.11.2017–18.10.2018. Ennen 
kokeilun päättymistä toimintansa kokeilussa lopettivat Mehiläinen 4.8.2019 ja Terveystalo 
31.8.2019.  

Jyten terveysasemien sekä yksityisten palveluntuottajien sijainti on kuvattu tarkemmin 
dokumentissa 1, Kartta sote-keskusten sijainnista, kappaleessa 4. Dokumentointi. 

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 kokonaisuudessa. Yhteisten 
tapaamisten tuloksena yksityiset palveluntuottajat, Jyten henkilöstö ja järjestöjen 
edustajat tutustuivat ja oppivat toistensa toimintatavoista.  

Vuodelle 2018 hankkeelle asetettiin viisi keskeistä tavoitetta. Tavoitteet 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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Vuoden 2019 hankkeelle asetetut tavoitteet pohjautuivat vuoden 2018 tavoitteisiin, mutta 
uusina tavoitteina olivat palveluntuottajien saaminen kokeilun haja-asutusalueille sekä 
mahdolliseen sote-keskusten valinnanvapauspilottiin siirtyminen. 

Toteutus, hankkeen kulku ja resurssit  

Kokeilulle muodostettiin hanketiimi, joka hoiti kokeilun käytännön järjestelyihin liittyviä 
tehtäviä. Avoterveydenhuollon palvelujohtaja ja palvelupäällikkö sekä perusturvan 
toimialajohtaja vastasivat kokeilussa järjestäjän roolista oman tehtävänsä ohella. 
Järjestämisen ja tuotannon erottaminen esimerkiksi korvauslaskennassa ja viestinnässä 
oli tärkeää puolueettoman tiedon tuottamiseksi valtakunnalliseen valmisteluun. Kokeilussa 
järjestäjän roolissa toimivien henkilöiden tehtävät kirjattiin ja ilmoitettiin myös 
palveluntuottajille.  

Kokeilun jatkuessa vuonna 2019 samat hanketyöntekijät jatkoivat lähes kokeilun loppuun 
saakka. Hankkeen projektipäällikkö aloitti toisessa työtehtävässä 12.8.2019 ja jatkoi 
hankkeessa 30 %:n työajalla. Lisäksi yksi projektityöntekijöistä lopetti työskentelyn 
suunniteltua aiemmin 30.9.2019. Muutoin hanke toimi normaalisti 31.10.2019 saakka.   

Hankkeelle varatuista 1400 000 €:n kuluista toteutui vuonna 2019, 71 %. 
Hankehakemusta tehtäessä oli varauduttu siihen, että yli 10 % kuntalaisista vaihtaisi 
palvelunsa yksityisille palveluntuottajille. Näin ei kuitenkaan käynyt. Aktiivisena vaihtajana 
olevien asiakkaiden määrä on ollut enimmillään noin 4,7 % kuntalaisten määrästä.  

Sidosryhmien ja hankkeen tekijöiden palaute ja kokemukset 

Valinnanvapauskokeilu tuotti Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluille arvokasta tietoa 
sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudesta, laadusta, hinnoittelu- ja korvausmalleista, 
asiakkaiden käyttäytymisestä, järjestäjän roolista ja ICT-ratkaisuista sekä palvelujen 
integroinnista.   

Kokeilussa tehdyn kehittämistyön tuloksena syntyi uusia toimintamalleja ja useita 
tutkimuksia. Yhteistyö palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa koettiin avoimena ja 
rakentava, vaikka kokeilun sisällöstä ja hinnoittelusta käytiin toisinaan kriittistäkin 
keskustelua. Ajoittain yhteisten toimintamallien löytäminen järjestöjen kanssa oli 
haastavaa, mutta järjestöyhteistyön merkitys tiedostettiin ja yhteistyötä päästin 
edistämään esimerkiksi sosiaaliohjaajien työskentelyn kautta. 

Kuntalaisilta saatiin palautetta erilaisissa kuntalaistilaisuuksissa sekä kyselyiden ja 
palautekanavan kautta. Valinnanvapauden toimintamalli ja valittavan palvelun sisällön 
ymmärtäminen vaativat säännöllistä tiedottamista, ohjausta ja neuvontaa. Kuntalaisilta 
saadussa palautteessa toistui usein kiitos siitä, että heille annettiin mahdollisuus 
terveyspalveluiden valinnanvapauteen. Viimeisessä asiakaskyselyssä jotkut asiakkaat 
ilmaisivat harmistuksensa kokeilun loppumisesta ja ilmoittivat jatkavansa edelleen 
yksityisen palveluntuottajan asiakkaana omalla kustannuksellaan. Vastauksissa oli myös 
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kriittisiä kannanottoja, joissa koko kokeilu koettiin turhaksi ja nähtiin, että kyseinen palvelu 
tulisi tuottaa aina julkisena toimintana. 

Jyväskylän kaupungin henkilöstölle järjestettiin useita henkilöstötilaisuuksia ja kokeilun 
etenemisestä tehtiin säännöllisesti myös tiedotteita. Yhteistyö terveysasemien henkilöstön 
sekä muiden kaupungin toimijoiden kanssa koettiin alusta saakka luontevana ja sujuvana.  
Tietoisuus asiakkaiden mahdollisesta siirtymisestä yksityisille palveluntuottajille aiheutti 
etenkin kokeilun alussa henkilöstössä huolta oman työn säilymisestä. Toisaalta vallitseva 
kilpailutilanne herätti henkilöstön kehittämään omaa toimintaansa ja panostamaan 
parempaan asiakaskokemukseen. Kokeilu ei kuitenkaan aiheuttanut terveysasemille 
sopeuttamispaineita, koska asiakkaita siirtyi melko tasaisesti kaikilta terveysasemilta 
yksityisten palveluntuottajien asiakkaiksi. Terveysasemien kuormitus oli kohtalaisen suuri 
kokeilun alkaessa, mikä myös vaikutti siihen, että sopeuttamistoimia ei tarvinnut tehdä. 

Hankkeen projektiryhmä osallistui tiiviisti hankkeen kehittämistyöhön. Projektiryhmä 
käsitteli monipuolisesti kokeilun etenemiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä, esiin 
nousevia kysymyksiä ja seurantaraportteja. Käydyn arviointikeskustelun pohjalta todettiin, 
että projektiryhmässä käsitellyt asiat olivat olleet oleellisia. Projektiryhmä piti tärkeänä, 
että kokeilun etenemistä ja arviointia esitellään kootusti ryhmän tapaamisissa. 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 ohjausryhmässä seurattiin hankkeen etenemistä ja tarkasteltiin hankkeen 
arvioinnin tuloksia eri näkökulmista. Ohjausryhmä koki kokousten sisällön sopivaksi. 
Ohjausryhmässä käsiteltävät koettiin hankkeen etenemisen näkökulmasta keskeisinä ja 
oleellisina.  

Yhteistyö myös päätöksentekijöiden kanssa oli joustavaa. Perusturvalautakunnassa ja 
kuntien yhteisessä terveydenhuollonjaostossa suhtauduttiin kiinnostuneesti ja 
kannustavasti kuntalaisten valinnanvapauteen.  

Jatkotoimet hankkeen jälkeen ja työn jatkaminen 

Vaikka valinnanvapaudenmukainen malli ei Sipilän hallituksen erottua jatkukaan, voidaan 
kokeilun tuloksia hyödyntää Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. 
Kokeilussa saatujen kokemusten kautta järjestäjä on saanut tietoa muun muassa sille 
kuuluvista tehtävistä, toiminnan organisoinnista, tulevista korvausmalleista ja asiakkaiden 
käyttäytymisestä. Kokeilu tuotti arvokasta tietoa tuottajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, 
järjestäjäorganisaatioon tarvittavasta henkilöstöresurssista, sidosryhmistä ja ICT-
järjestelmistä.  
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Yksi kokeilun merkittävimmistä tuloksista on sosiaaliohjauksen tuominen osaksi 
terveysasemien toimintaa. Jyväskylän perusturvan toimialan johtoryhmä linjasi keväällä 
2019, että sosiaaliohjaus ja -neuvonta tulevat osaksi kaikkien sote-keskusten 
palvelukokonaisuutta myös kokeilun päättymisen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kokeilussa kehitetty sosiaaliohjauksen toimintamalli vakiinnutetaan kaikille Jyväskylän 
kaupungin terveysasemille ja toimintamalli tulee toteutumaan, vaikka varsinainen sote-
lainsäädäntö ei tullutkaan voimaan.  

Valintajärjestelmänä toiminut Effector-palvelusetelijärjestelmä jää hankkeen jälkeen 
Perusturvan palvelualan käyttöön palvelusetelitoiminnan hallinnointiin. Hankkeen aikana 
järjestelmään kehitettiin mm. asiakkaan listautumistoiminnot, liittymät Suomi.fi-
tunnistautumiseen ja puolesta asiointiin, vaihdon syy -kyselyt sekä kapitaatio- ja 
kannustinmallin mukaiset laskutustoiminnot. Näitä kaikkia on mahdollista hyödyntää 
palvelusetelitoiminnassa kaupungilla myös jatkossa. Hankkeessa kehitetty sähköinen 
julkisen terveysaseman vaihto -toiminnallisuus jää Jyväskylän terveyspalveluiden käyttöön 
hankkeen jälkeen. Vuosina 2018–2019 tehty ostopalvelun valtuutuksen käyttöönoton 
selvitysprojektissa saatiin testaus ja käyttöönottokoe valmiiksi. Ostopalvelun valtuutusta 
voidaan hyödyntää jatkossa Jyväskylän kaupungin perusturvan ostopalveluissa ja 
palveluseteleissä Effector-järjestelmän kautta.  

Vuonna 2019 käyttöönotettu järjestelmä terveysasemien puhelinpalvelun 
asiakaskokemuksen mittaamiseen on tarkoitus laajentaa myöhemmin koskemaan koko 
Jyväskylän kaupungin perusturvan aluetta.  

Järjestöyhteistyön kehittämistä jatketaan sosiaaliohjaajien yhteisissä tapaamisissa ja 
Keski-Suomen yhteisöjen tuen (KYT) kanssa järjestettävissä tilaisuuksissa. Tavoitteena on 
löytää pysyviä toimintamalleja järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden toimintaan tulevissa 
sote-keskuksissa.  

Hankkeessa valmisteltiin kevään 2019 aikana avosairaanhoidon palveluseteli ja sen 
käyttöönotto hyväksyttiin Jyväskylän perusturvalautakunnassa 11.6.2019. Palveluseteli 
otettiin käyttöön Hankasalmen kunnan alueelle. Setelin toimivuutta seurataan, jotta 
nähdään, voidaanko sen käyttö laajentaa myöhemmin koko Jyten alueelle. Hankkeen 
aikana yksi palveluntuottaja hakeutui ja hyväksyttiin avosairaanhoidon palvelusetelin 
palveluntuottajaksi.  

Jyväskylän perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 19.9.2019, että Jyväskylän 
kaupunki lähtee mukaan selvittämään Keski-Suomen kuntien ja kuntayhtymien 
palveluiden yhteisiä toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Perusturvalautakunta 
sitoutui muun muassa olemaan mukana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
ohjelman suunnittelutyössä.    

Hankkeen tuottamat materiaalit ja ohjausryhmän pöytäkirjat on julkaistu verkkosivuilla 
osoitteessa www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus 
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Jyten alueen asukkaiden 
valinnanvapauskokeilu 

1. Tulokset ja vaikuttavuus 

1.1 Tausta 

Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa valinnanvapauden piiriin otettavaksi tuotteeksi 
valittiin palvelukokonaisuus, joka sisälsi avosairaanhoidon palvelut sekä sosiaaliohjauksen 
ja -neuvonnan.  

Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä kolmen terveysaseman alueella (Huhtasuo, Keskusta ja 
Kuokkala) 1.1.2017. Ensimmäiset asiakkaat pääsivät valitsemaan palveluntuottajan 
Palse.fi-portaalin kautta 20.2.2017. 

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. 

Valinnanvapauskokeilu jatkui vuonna 2019 ja päättyi 31.10.2019.  

Kokeilussa oli mukana viisi yksityistä palveluntuottajaa: Mehiläinen Terveyspalvelut Oy 
(20.2.2017 alkaen), Medics24 (5.6.2017 alkaen), Lääkärikeskus Pihlajalinna (1.11.2017 
alkaen), Suomen Terveystalo Oy (15.2.2018 alkaen) ja Kunnanlääkärit Hankasalmi Oy 
(14.2.2019 alkaen). Pihlajalinna irtisanoutui kokeilusta 18.10.2018. Ennen kokeilun 
päättymistä toimintansa kokeilussa lopettivat myös Mehiläinen 4.8.2019 ja Terveystalo 
31.8.2019. 

Keski-Suomessa oli vuosina 2017–2018 käynnissä myös kolme muuta hallituksen 
kärkihanketta: Kukoistava kotihoito (KUKO), Keski-Suomen lapsi- ja perhepalvelujen 
muutosohjelma (KSLAPE) ja kokemusasiantuntijuuden kehittämishanke. Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän kaupunki ovat olleet mukana lisäksi kansallisessa ODA 
(Omat digiajan hyvinvointipalvelut) -hankkeessa. Sähköisen palvelun, Omaolon, 
terveydenhuollon sisällöt kattavat yhteensä 13 oirearviokyselyä, kuten yskä, 
virtsatietulehdus, polven oire tai vamma, silmätulehdus sekä yleinen oirekysely. 

Vuonna 2018 kokeilussa tehtiin tiivistä 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 
valinnanvapauskokeiluhankkeen yhteistä työpajaa. Vuonna 2019 Kela-yhteistyö keskittyi 
kansallisen julkisen terveysaseman vaihtoportaalin kehittämiseen.  

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 
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toimintaan sote-uudistus ja uuden toimintaympäristön syntyminen vaikuttavat. Näitä 
sosiaali- ja terveysalan järjestöjä on maakunnassa noin 500. 

Kokeiluhankkeen henkilöstöä osallistui Keski-Suomen uuden maakunnan 
osallisuusohjelman valmistelutyöhön. Osallisuusohjelmalla haluttiin tehdä läpinäkyväksi 
se, miten Keski-Suomen maakunnan asukkaat ja eri sidosryhmät voivat osallistua 
maakunnan toimintojen suunnitteluun sekä vaikuttaa maakunnan asioiden valmisteluun. 
Osallisuusohjelmassa kuvattiin mm. konkreettiasia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja. 
Lisäksi ohjelmassa kuvattiin, mitä toimenpiteiden toteuttaminen olisi maakunnassa 
edellyttänyt. Osallisuusohjelmatyöskentely jatkuu mahdollisesti vuonna 2020 sote-
keskusohjelman tavoitteiden selkiydyttyä. 

Tiivis yhteistyö muiden palvelusetelikokeiluiden ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 
on vahvasti tukenut hankkeen etenemistä. 

1.2 Tavoitteet ja tulokset 

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. 

Kokeilu on tuottanut arvokasta tietoa sote-palveluiden saatavuudesta, laadusta, 
hinnoittelu- ja korvausmalleista, asiakkaiden käyttäytymisestä, järjestäjän roolista ja ICT-
ratkaisuista sekä palvelujen integroinnista.  

Hankkeen keskeisimmät tulokset on koottu seuraavaan esitteeseen. 
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Kuvio 1. Esite hankkeen tuloksista 

1.2.1 Vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutuminen 

Vuonna 2017 kokeilun alkaessa tavoitteena oli kokeilla kuntalaisten sote-aseman 
valinnanvapautta, kehittää sote-keskusmallia, tuoda sosiaaliohjaus osaksi sote-
keskustoimintaa sekä 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.  

Vuoden 2017 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) 
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1.2.2 Vuoden 2018 tavoitteet ja niiden toteutuminen 

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. 

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. Sosiaaliohjauksesta tehtiin erillinen kuvaus. Asiakasohjauksen ja -palvelun 
kehittämistyötä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 3.7. 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 3.2. 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 3.5. 
Julkisen palvelutuotannon kehittäminen. 

5. Palveluseteleiden ja henkilökohtaisen budjetoinnin toimintoja kehitettiin kokeilukuntien 
alueella. Tavoitteena oli nykyisten palvelusetelien toimintamallin yhtenäistäminen ja 
henkilökohtaisen budjetoinnin kuvaaminen erityisesti ICT-järjestelmien kehittämisen 
näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli palvelusetelitoiminnan ja henkilökohtaisen 
budjetoinnin yhteistyökäytäntöjen mallintaminen tuottajan ja järjestäjän näkökulmasta. 
Kappaleessa 3.3. Palveluseteleiden ja henkilökohtaisen budjetoinnin käyttövalmiuksien 
kehittäminen on tarkemmin kuvattu tämän tavoitteen toteutumista. 

1.2.3 Vuoden 2019 tavoitteet ja niiden toteutuminen  

Vuoden 2019 hankkeelle asetetut tavoitteet pohjautuivat vuoden 2018 tavoitteisiin, mutta 
uusina tavoitteina olivat palveluntuottajien saaminen kokeilun haja-asutusalueille sekä 
mahdolliseen sote-keskusten valinnanvapauspilottiin siirtyminen.  

Alkuvuodesta 2019 kokeilun pääpaino oli tulevaan valinnanvapauspilottiin siirtymisessä. 
Hanke oli mukana vahvasti maakunnallisessa ja kansallisessa valinnanvapauden 
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valmistelussa. Muun muassa järjestäjän tehtäviä ja siirtymää kansallisiin ICT-ratkaisuihin 
valmisteltiin. Toinen vuoden 2019 tavoitteista toteutui, kun helmikuussa 2019 kokeiluun 
saatiin mukaan palveluntuottaja myös haja-asutusalueelle, Hankasalmen kuntaan.  

Maaliskuussa Sipilän hallituksen erottua valinnanvapauden mukaisten mallien 
käyttöönottoa jouduttiin arvioimaan uudestaan ja osittain myös ajamaan alas. Suurin osa 
hankkeessa tehdyistä toimenpiteistä todettiin kuitenkin olevan hyödynnettävissä 
Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä ja järjestämisessä.  

1.3 Hyödyt ja vaikuttavuus  

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 julkinen palvelutuotanto on kehittänyt kilpailukykyä ja asiakaspalvelua, sekä 
mitä vaikutuksia kokeilulla on ollut Jyten omien terveysasemien toimintaan. 

- Miten hankkeen tuloksia on voitu hyödyntää Keski-Suomen maakunnallisen 
valmistelun jatkokehittämisessä. 

- Miten sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio on toteutunut. 

1.3.1 Hyödyt ja vaikuttavuus kuntalaisten näkökulmasta 

Kuntalaisten näkökulmasta kokeilussa seurattiin vaihtamisen määriä ja vaihdon syitä sekä 
kuntalaisten tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin. 

1.3.1.1 Vaihtaneiden määrä ja vaihdon syyt 

Kokeilun aikana kuntalaiset tekivät vähemmän valintoja yksityisille palveluntuottajille, kuin 
hanketta suunniteltaessa odotettiin. Oletuksena oli, että yli 10 % kuntalaista vaihtaisi 
palvelunsa yksityiselle palveluntuottajalle. Valintaoikeuttaan käyttäneiden määrä jäi 
kuitenkin noin 5,8 %: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.  
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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. 

 

Kuvio 2. Kokeilun kesto, palveluntuottajien osallistuminen sekä listautumiset ja takaisin vaihtaneet 
kuukausittain 
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Kuntalaisilla oli 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 kokeiluun hyväksyttyjä yksityisiä palveluntuottajia, joita 
oli kokeilussa yhtä aikaa enimmillään neljä. Asiakkaiden valinnanvapauden laajentumisen 
myötä sekä hoitoon pääsy, että eri alueiden väliset erot palveluiden saatavuudessa ovat 
parantuneet jonkin verran.  

Kuvio 3. Listautumiset yksityisille palveluntuottajille kuukausittain 2017-2019 

 

1.3.1.2 Kiireettömän hoitoon pääsyn toteutuminen ja asiakaskokemuskyselyt 

Valinnanvapauskokeilun hyötyjä ja vaikuttavuutta on mitattu kiireettömän hoitoon pääsyn 
toteutumisen (T3) ja asiakaskokemusta mittaavan kyselyn avulla. Sekä julkisilla että 
yksityisillä palveluntuottajilla mitattiin lääkärien ajanvarausaikojen jonoa, eli hoitoon 
pääsyä laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä.  
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Kuvio 4. Hoitoon pääsy (T3), yksityiset palveluntuottajat sekä Jyte:n asemien keskiarvo 

 

Vastaanottopalveluiden laatua on mitattu NPS (Net Promoter Score) mittarilla, joka kertoo 
asiakaskokemuksesta ja -tyytyväisyydestä. Asiakkailta on kysytty vastaanottokäynnin 
jälkeen seuraava kysymys: Minkä arvosanan annat meille asteikolla 1–10. Myös avointa 
palautetta on ollut mahdollista antaa. Asiakkaat ovat vastanneet kysymyksiin erillisellä 
tablettilaitteella, joka on jokaisessa toimintayksikössä, myös yksityisillä palveluntuottajilla.  

 

 

Kuvio 5. Asiakastyytyväisyys (NPS), yksityiset palveluntuottajat sekä Jyte:n asemien keskiarvo 

 

Vuoden 2019 alusta julkisten terveysasemien puhelinpalvelun asiakaskokemusta alettiin 
mitata erillisellä tekstiviestipalautekyselyllä. Kyselyä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 
3.7. Asiakasohjauksen ja -palvelun kehittäminen.  
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1.3.1.3 Vaihdon syy -kyselyt  

Valitessaan yksityisen palveluntuottajan asiakkailta on kysytty 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.  

Kuvio 6. Vaihdon syyt, ensimmäisen vaihdon tehneet syyskuun 2019 loppuun mennessä 

 

Ensimmäisen valinnan yhteydessä asiakkailta on kysytty myös sitä, missä he ovat asioineet 
ennen valinnan tekemistä. Suurin osa valinnan tehneistä siirtyi yksityiselle 
palveluntuottajalle julkiselta terveysasemalta. 
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Kuvio 7. Aikaisempi palveluiden käyttö ennen ensimmäistä valintaa syyskuun 2019 loppuun mennessä 

Tehdessään valintaa toisen tai useamman 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, 
useamman vaihdon tehneen asiakkaan vaihdon syyt tärkeysjärjestyksessä ovat 
puolestaan terveysaseman sijainti, hyvä hoidon laatu ja lääkäriaikojen saatavuus. 

Kuvio 8. Vaihdon syyt, kysely uudelleenvaihtajille syyskuun 2019 loppuun mennessä 
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Kuvio 9. Uudelleenvalinnat yksityiseltä palveluntuottajalta julkiselle terveysasemalle 2017-2019 

 

Kuvio 10. Uudelleenvalinnat yksityiseltä palveluntuottajalta toiselle yksityiselle 2017-2019 

1.3.1.4 Hankkeessa toteutetut asiakastyytyväisyyskyselyt ja palautekanavan palautteet 

Hankkeessa tehtiin vuosina 2017 ja 2018 valintaportaalin kautta lähetetyt 
asiakastyytyväisyyskyselyt. Kyselyissä 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.  
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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. 

Syksyllä 2019 kaikille kuntalaisille tehtiin avoin Webropol-kysely, johon oli mahdollista 
vastata valinnanvapauskokeilun verkkosivulla olevan linkin kautta. Kyselyyn osallistui 
yhteensä 131 vastaajaa. Kyselyssä kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä 
valinnanvapaudesta sekä tulevaa yksityisten sote-asemien palvelunkäyttöä. Vastanneista 
49 % oli osallistunut valinnanvapauskokeiluun 40 % ei halunnut siirtyä yksityiselle 
palveluntuottajalle ja lopuilla vastaajista ei joko ollut valintaoikeutta tai he eivät tienneet 
oikeudestaan tehdä valintoja. Kokeiluun osallistuneista kuntalaisista 87 % koki 
hyötyneensä kokeilusta joko merkittävästi tai jonkin verran. Kokeiluun osallistuneista 40 
% aikoi jatkossakin käyttää yksityisen terveysaseman palveluita. Julkiseen 
terveydenhuoltoon palanneista 86 % palasi omalle asuinalueensa mukaiselle 
terveysasemalle, loput (14 %) vaihtoi asuinalueensa mukaista julkista terveysasemaa 
kokeilun yhteydessä. Kyselyssä saatu avoin palaute kuvasti kuntalaisten näkemystä 
valinnanvapaudesta. Osa vastaajista oli valinnanvapauden kannattajia ja he olisivat 
harmissaan kokeilun päättymisestä. Osa puolestaan piti kokeilua jopa täysin turhana. 
Vastauksissa oli myös hyviä ideoita julkisen toiminnan kehittämiseen. 

Kyselyiden tulokset ovat luettavissa valinnanvapauskokeilun verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-
hankasalmella-ja-uuraisilla-2 

Jyväskylän kaupungilla on käytössä sähköinen palautekanava asiakaspalautteille. Sen 
kautta valinnanvapauskokeilua koskevia palautteita tuli yhteensä 101 kappaletta, joista 
jokaiselle palautteenantajalle on vastattu henkilökohtaisesti. Kokeilun alkuaikoina 
palautteet koskivat enimmäkseen valittavan palvelukokonaisuuden sisältöä ja sitä, miten 
valinnan voi tehdä. Palautekanavassa oli viestejä myös asiakkaiden kohteluun ja 
palveluntuottajien toimintatapoihin liittyen. Palaute sisälsi sekä kehittämisehdotuksia että 
kiitoksia palvelusta. Palvelupaketin sisältöön, valinnan tekemiseen tai valintaoikeuteen 
liittyviä kysymyksiä ei enää kokeilun loppuvaiheessa juurikaan tullut. Mikäli palautteissa 
oli mainittu palveluntuottajan nimi, se käsiteltiin aina kyseisen palveluntuottajan 
vastuuhenkilön kanssa.  
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Kuvio 11. Vuoden 2017 palautekanavan palautteet   

 

 

Kuvio 12. Vuoden 2018 palautekanavan palautteet   
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Tietojärjestelmät

Palvelupaketin 

sisältö

6 %

Toimintamallit ja 

käytännöt 

20 %

Viestintä 

14 %

Palveluun 

tyytyväiset

11 %

Palveluun 

tyytymättömät

23 %

Asiakkaiden 

valintaoikeuden 

rajaaminen

9 %

Tietojärjestelmät

17 %

Palautekanavan palautteet v. 2018, 

yhteensä 37 palautetta 

Palvelupaketin sisältö

Toimintamallit ja käytännöt

Viestintä

Palveluun tyytyväiset

Palveluun tyytymättömät

Asiakkaiden valintaoikeuden

rajaaminen

Tietojärjestelmät



 

     

 

Loppuraportti Sivu: 14 (59) 

Jyten alueen asukkaiden 
valinnanvapauskokeilu 

 

Kuvio 13. Vuoden 2019 palautekanavan palautteet   

1.3.2 Hyödyt ja vaikuttavuus julkisen palvelutuotannon näkökulmasta 

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 koulutettiin sekä palveluohjauksen että kliinisen työn osaamisen osalta. 
Terveysasemilla hiottiin palveluprosessia erityisesti kiirevastaanottopotilaiden hoidossa. 
Eri terveysasemien käytänteitä yhdenmukaistettiin ja siten saatiin tehostettua 
palveluohjauksen, hoidon tarpeen arvioinnin ja ajanvaraustoiminnan käytäntöjä. 
Toimintaa kehitettäessä huomioitiin yhdyspinnat muihin ammattilaisiin, kuten esimerkiksi 
fysioterapia, sosiaaliohjaus ja -neuvonta sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut. 
Asiakaspalautteita ja asiakasosallisuutta otettiin vahvasti kehittämistyöhön mukaan.  

Talouden osalta oman palvelutuotannon rahoituksen riittävyyttä pystyttiin tarkastelemaan 
valintajärjestelmän varjobudjettityökalulla. Varjobudjettityökalun avulla saatiin suuntaa 
antava tieto kapitaatiokorvauksen suhteesta omaan vuosibudjetointiin. 

Hankkeessa tehtyä kehittämistyötä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 3. Hankkeen 
toteutus sisällön näkökulmasta. 

1.3.3 Hyödyt ja vaikuttavuus järjestämisen näkökulmasta 

Koko kokeilun ajan hanke teki tiivistä yhteistyötä maakuntavalmistelijoiden kanssa. 
Maakuntavalmistelijoiden kanssa järjestettiin yhteisiä tapaamisia, joissa keskusteltiin 

Toimintamallit ja 

käytännöt 

4 %

Palveluun 

tyytyväiset

48 %

Palveluun 

tyytymättömät

40 %

Tietojärjestelmät

8 %

Palautekanavan palautteet v. 2019, 

yhteensä 25 palautetta 

Toimintamallit ja käytännöt

Palveluun tyytyväiset

Palveluun tyytymättömät

Tietojärjestelmät



 

     

 

Loppuraportti Sivu: 15 (59) 

Jyten alueen asukkaiden 
valinnanvapauskokeilu 

palveluohjauksesta, tulevaisuuden sote-keskusten palvelukokonaisuudesta ja valmisteilla 
olleesta maakunnan järjestämissuunnitelmasta. 

Kokeilussa saatujen kokemusten kautta järjestäjä on saanut tietoa muun muassa sille 
kuuluvista tehtävistä, toiminnan organisoinnista, tulevista korvausmalleista ja asiakkaiden 
käyttäytymisestä. Kokeilun edetessä järjestäjän rooli selkeytyi ja kokeilu tuotti arvokasta 
tietoa maakuntavalmistelua varten muun muassa tuottajien kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä, järjestäjäorganisaatioon tarvittavasta henkilöstöresurssista, sidosryhmistä ja 
ICT-järjestelmistä.  

Vuonna 2019 tehtiin erillinen kuvaus palveluntuottajien ohjauksesta ja valvonnasta. 
Kuvauksessa on selvitetty ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan toimenpiteitä, aikatauluja 
ja vastuita. (Liite 3. Palveluntuottajien ohjaus ja valvonta Jyväskylän 
valinnanvapauskokeilussa). 

 

Kuvio 14. Palveluntuottajien ohjaus ja valvonta Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa, kuvauksen 
etusivunäkymä 

1.3.4 Hyödyt ja vaikuttavuus sote-integraation näkökulmasta 

Sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan tuominen terveysasemille on lisännyt sosiaali- ja 
terveyspalveluiden integraatiota. Säännöllinen yhteistyö sosiaaliohjaajan ja 
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terveysasemien henkilöstön välillä on lisännyt ammattilaisten tietämystä eri palvelualojen 
toiminnasta. Terveysasemille viety sosiaaliohjaus on vähentänyt asiantuntijoiden 
päällekkäistä työtä sekä sujuvoittanut ja järkevöittänyt asiakkaiden palvelupolkua.  

Jyväskylän perusturvan henkilöstölle järjestetyt palveluohjaajavalmennukset ovat 
lähentäneet eri yksiköiden ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja näin edesauttaneet 
integraation ja asiakaslähtöisyyden edistymistä koko perusturvan tasolla. Tämä on 
todettavissa palveluohjausvalmennuksista kerätyssä palautteessa.  

2. Hankkeen käytännön 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.  

Kokeilun jatkuessa vuonna 2019 hanketyöntekijät jatkoivat lähes kokeilun loppuun 
31.10.2019 saakka. Hankkeen projektipäällikkö aloitti toisessa työtehtävässä 12.8.2019 ja 
jatkoi hankkeessa 30 %:n työajalla. Lisäksi toinen hanketyöntekijä lopetti työskentelyn 
suunniteltua aikaisemmin 30.9.2019. Muutoin hanke toimi normaalisti 31.10.2019 saakka.   

Hankkeen taustalla toimivat projekti- ja ohjausryhmät. Projektiryhmään kuuluivat 
Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluiden, taloushallinnon, tietohallinnon, 
kehittämisyksikön, henkilöstöjärjestöjen ja viestinnän sekä Hankasalmen ja Uuraisten 
kuntien edustajat. Projektiryhmä osallistui tiiviisti hankkeen kehittämistyöhön. Ryhmä 
kokoontui 30 kertaa kokeilun aikana. Projektiryhmä käsitteli monipuolisesti kokeilun 
etenemiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä, esiin nousevia kysymyksiä ja 
seurantaraportteja.  

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 13 kertaa kokeilun aikana. Ohjausryhmässä käsiteltiin 
hankkeen laajentumista, seurattiin hankkeen etenemistä ja tarkasteltiin hankkeen 
arvioinnin tuloksia eri näkökulmista.  

Sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan kehittämistyön tueksi perustettiin sosiaaliohjauksen 
kehittämistyöryhmä, joka kokoontui vuosina 2018–2019 yhteensä 7 kertaa. 
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Kehittämistyöryhmä koostui Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluiden, maakunnan 
sote-valmistelijoiden, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Koske), 
Hankasalmen ja Uuraisten kuntien edustajista sekä Jyten, Seututerveyskeskuksen ja 
yksityisten palveluntuottajien sosiaali- ja palveluohjaajista. Ryhmän tarkoituksena oli 
määritellä mitä sote-keskuksen sosiaaliohjaus ja -neuvonta on ja miten se sovitetaan jo 
olemassa oleviin palveluihin.  

Hanketiimi osallistui säännöllisesti sosiaali- ja terveysministeriön järjestämiin 
työkokouksiin ja projektipäällikkökokouksiin. Yhteiset tapaamiset tukivat vahvasti kokeilun 
etenemistä ja auttoivat ratkomaan esiin nousseita kysymyksiä. 

Hanketta esiteltiin useita kertoja Jyväskylän kaupungin terveydenhuollon jaostossa ja 
perusturvalautakunnassa. Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta teki päätökset 
hankkeen sääntökirjan hyväksymisestä ja palveluntuottajille maksettavasta 
kapitaatiohinnasta. Hankehakemusten jättämisestä tehtiin päätökset kaikkien mukana 
olevien kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Suhtautuminen valinnanvapauskokeiluun oli 
poliittisessa päätöksenteossa kiinnostunutta ja kannustavaa koko kokeilun ajan. 

2.2 Aikataulun toteutuminen 

Hankkeen aikataulu toteutui tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisesti Sipilän hallituksen 
kaatumiseen saakka. Hankkeessa oli suunniteltu valinnanvapauspilottiin hakeutumista 
vuoden 2019 aikana, mutta hallituksen kaaduttua ryhdyttiinkin valmistelemaan hankkeen 
alasajoa ja siihen liittyviä toimenpiteitä. 

 

Kuvio 15. Hankkeen aikataulu 
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2.3 Riskit 

Valinnanvapauskokeiluun sisältyi eritasoisia strategisia, toiminnallisia, taloudellisia sekä 
vahinkoriskejä. Riskienkartoitus tehtiin kokeiluun hakeutumisen yhteydessä vuonna 2016 
ja sitä täydennettiin kokeilun jatkuessa vuosina 2018–2019.  

Toiminnallisena riskinä oli hankkeen avainhenkilöiden resurssien riittävyys. Vuonna 2018 
hankehenkilöstöä lisättiin, mutta riski realisoitui uudestaan hankkeen loppuvaiheessa 
syksyllä 2019, jolloin projektipäällikkö aloitti toisessa työtehtävässä ja jatkoi hankkeessa 
30 %:n työajalla. Lisäksi yksi hanketyöntekijöistä lopetti työskentelyn suunniteltua 
aikaisemmin 30.9.2019. Riskin hallinnassa onnistuttiin uudella työnjaolla ja työtehtävien 
aikatauluttamisella.  

Tietojärjestelmiin liittyvät riskit olivat olemassa vähäisessä määrin koko hankkeen ajan. 
Kokeilun laajentuessa vuonna 2018 julkisen terveysaseman vaihto -toiminnallisuuden 
käyttöönoton jälkeen havaittiin epäselvyyttä tehtyjen valintojen osalta. Tuolloin todettiin, 
että valinnanvapauskokeilun ja julkisen terveysaseman valinta saattoivat mennä 
asiakkailta ja terveysasemien henkilöstöltä sekaisin. Riskin hallinnassa onnistuttiin 
kuitenkin melko hyvin asiakasohjauksen, tiedottamisen ja henkilöstön perehdyttämisen 
avulla. Lisäksi valintaportaalin ohjeistusta muutettiin selkeämmäksi. Kokeilun 
loppuvaiheessa syksyllä 2019 tehdyt valinnat pystyttiin tarkastamaan valintajärjestelmän 
raportoinnin avulla, ja siirtämään asiakkaiden valintatiedot oikean toiminnallisuuden alle.   

Toiminnallisena ja vahinkoriskinä oli yksityisen palveluntuottajan irtisanoutuminen 
kokeilusta. Keväällä 2019 Sipilän hallituksen erottua Mehiläinen ja Terveystalo ilmoittivat 
irtisanoutumisestaan. Mehiläinen ilmoitti asiakkaiden viimeiseksi listautumispäivämääräksi 
25.4.2019 ja Terveystalo 20.5.2019. Mehiläisen palvelutuotanto loppui 4.8.2019 ja 
Terveystalon 1.9.2019. Palveluntuottajien irtisanoutumisesta tiedotettiin välittömästi 
kuntalaisia ja terveysasemien henkilökuntaa. Asiakkaiden paluu julkisille terveysasemille 
ei aiheuttanut muutoksia terveysasemien toimintaan ja resursseihin, koska kokeiluun 
listautuneet asiakkaat olivat tehneet vaihtoja tasaisesti eri terveysasemien alueilta eikä 
asemilla oltu tehty sopeuttamistoimia hankkeen aikana. 

Hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi kaikille kokeilussa aktiivisena olleille asiakkaille 
lähetettiin henkilökohtaiset ohjekirjeet kesäkuussa 2019. Myös julkisia terveysasemia 
tiedotettiin asiakkaiden takaisin listautumisesta ja näin ollen terveysasemat pystyivät 
varautumaan asiakkaiden paluuseen. Julkisilla terveysasemilla panostettiin erityisesti 
lääkäreiden rekrytointiin. Kokeilun päättymiseen ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseen 
liittyvät riskit jäivät kaiken kaikkiaan pieniksi.  
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2.4 Toteutuneet kustannukset- ja resurssit 

2.4.1 Työmäärät ja tehtävien tekijät 

 

Taulukko 1. Resurssien suunniteltu ja todellinen käyttö 

Resurssi tai resurssiryhmä 

(Rooli / vastuu) 

Suunnitellut 
työkuukaudet 

Toteutuneet 
työkuukaudet  

Projektipäällikkö Riitta Pylvänen (100%) 10 kk vuonna 2019 7,5 kk vuonna 2019 

Projektipäällikkö Riitta Pylvänen (30%) - 2,5 kk vuonna 2019 

Projektityöntekijä Mia Lindberg (50%) 10 kk vuonna 2019 10 kk vuonna 2019 

Projektityöntekijä Leevi Tuohiluoma (100%) 10 kk vuonna 2019 9 kk vuonna 2019 

Projektityöntekijä Marita Korhonen (100%) 10 kk vuonna 2019 10 kk vuonna 2019 

Projektityöntekijä Miina-Maria Kivelä (100%) 10 kk vuonna 2019 10 kk vuonna 2019 

Projektityöntekijä Katja Majuri (100%) 10 kk vuonna 2019 10 kk vuonna 2019 

Yhteensä: 55 kuukautta  52,25 kuukautta  

 

Vuonna 2019 hanketta jatkettiin samalla henkilömäärällä kuin vuonna 2018 (5,5 henkilöä): 
projektipäällikkö ja neljä (4) projektityöntekijää (sosiaaliohjaaja, terveydenhuollon 
asiantuntija, järjestelmänasiantuntija sekä tilastoinnista ja talouden seurannasta vastaava 
henkilö) sekä osa-aikainen (50 %) erityisasiantuntija (tietojärjestelmät ja yritysyhteistyö). 

Henkilöstön käyttö hankkeessa ei toteutunut aivan suunnitellusti. Projektipäällikkö siirtyi 
perusturvapalveluiden suunnittelutehtäviin ja hänen työaikansa hankkeelle väheni 30 
%:iin 12.8.2019 alkaen. Yksi hankkeen työntekijöistä siirtyi perhevapaalle kuukautta 
ennen hankkeen päättymistä. 

 

Taulukko 2. Henkilötyöpäiväkustannukset 

 

 

  

Budjetti Toteutunut

Oman henkilöstön henkilötyöpäivien kustannukset 275 000,00 € 241 773,92 € 

Ulkopuoliset henkilötyöpäiväkustannukset 435,98 €        

Yhteensä 275 000,00 € 242 209,90 € 
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Työpanoksen siirto kunnalta toteutui huomattavasti pienempänä, kuin mitä 
hankesuunnitelmassa arvioitiin. Kaupungin oma henkilöstö osallistui huomattavasti 
vähemmän hankkeen kehittämistyöhön, kuin mitä hankesuunnitelmassa arvioitiin. Tähän 
vaikutti lähinnä Sipilän hallituksen kaatuminen. Hallituksen kaatumisen myötä ei ollut enää 
tarvetta osallistua valinnanvapauspilottiin hakeutumiseen ja pilotin valmisteluun liittyvään 
työskentelyyn. Hankkeen loppuun saattaminen tehtiin hankehenkilöstön voimin.  

Kokemusasiantuntijatyö sen sijaan oli merkityksellistä sosiaaliohjauksen- ja neuvonnan 
kehittämistyössä. Kokemusasiantuntija osallistui 2018–2019 sosiaaliohjauksen 
kehittämistyöryhmään. Hankkeen aikana kokeiltiin myös sosiaaliohjaajan ja 
kokemusasiantuntijan yhteisvastaanottoja ja niistä saatiin asiakkailta hyvää palautetta. 
Vuonna 2018 kokemusasiantutija osallistui sote-keskusten ja Jyväskylän aikuissosiaalityön 
sosiaaliohjauksen toiminnan arviointityöhön. 

2.4.2 Budjetti ja kustannukset 

Jyväskylän kokeilu jakautui kolmeen eri hankkeeseen vuosina 2017, 2018 ja 2019. Näillä 
kaikilla hankkeilla oli erilliset budjetit. Alla laskelma jatkohankkeen talouden 
toteutumisesta 1.1.–31.10.2019. 

Valinnanvapaushankkeen (1.1.2017–31.12.2018) budjetti alittui. Perusteluna on ennen 
kaikkea se, että työpanoksen siirto kunnalta on toteutunut ennakoitua pienempänä. 
Ensimmäisestä hankkeesta maksettiin kapitaatiokorvausta kesäkuulle 2018 saakka. 

Valinnanvapauskokeilun laajennushankkeessa (1.1.2018–31.12.2018) budjetti toteutui 
ennusteen mukaan vain noin 25 % osalta. Henkilöstökulut ylittyivät hieman, kun 
hankkeeseen oli palkattava suunniteltua enemmän työvoimaa. Kapitaatiokorvauksen 
käyttö puolestaan oli vain noin viidenneksen suunnitellusta. Tämä johtui siitä, että 
ensimmäisen hankkeen kapitaatiokorvausta oli käytetty kesäkuuhun 2018 saakka. Myös 
palveluntuottajaa vaihtaneiden kuntalaisten määrä oli huomattavasti pienempi kuin 
hanketta suunniteltaessa arvioitiin. 

Valinnanvapauskokeilun jatkohankkeen (1.1.2019–31.10.2019) budjetti alittui. 
Hankesuunnitelmassa oli arvioitu vaihtajien määräksi 10%. Tämä määrä jäi kuitenkin vain 
puoleen suunnitellusta. Kun kaksi suurinta palveluntuottajaa irtautuivat kokeilusta jo 
elokuussa, jäi palveluntuottajille maksettu kapitaatiokorvaus huomattavasti pienemmäksi, 
kun suunnitelmassa oli arvioitu. Myös kaupungin oman henkilöstön työajan käyttö 
hankkeelle jäi huomattavasti suunniteltua pienemmäksi, hallituksen kaatumista 
seuranneen hankkeen alasajon vuoksi.  
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Taulukko 3. Budjetti ja toteutuneet kustannukset, valinnanvapaushanke jatko 

 

 

3. Hankkeen toteutus sisällön näkökulmasta 

3.1 Hankkeen toteutus järjestäjän näkökulmasta 

Kokeilun aikana järjestäjän tehtävät pystyttiin määrittelemään ja ne pyrittiin eriyttämään 
omasta palvelutuotannosta niin laajasti, kuin se oli mahdollista. Jyväskylän 
valinnanvapauskokeilussa järjestäjä ja tuotanto pystyttiin erottamaan toisistaan vain osin. 
Jyväskylän kaupunki vastasi palveluiden järjestämisestä ja esimerkiksi palveluntuottajien 
hyväksymisestä, mutta samalla kaupungilla oli tuottamisvastuu Jyten terveysasemien 
palveluiden osalta.  

Menot ja rahoitus 2019

myönnetty 

rahoitus

toteutuneet 

kustannukset

Henkilöstömenot, joista 275 000 242 210

Projektiin palkattava henkilöstö 270 000 240 467

Työpanoksen siirto kunnalta* 5 000 1 743

Palvelujen ostot yhteensä, josta 1 251 500 821 238

Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut (+kapitaatio) 1 137 200 786 926

Painatukset ja ilmoitukset 10 000 281

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 7 000 4 219

Matkustus- ja kuljetuspalvelut 3 000 5 089

Koulutus- ja kulttuuripalvelut 55 000 17 070

Muut palvelujen ostot 39 300 7 654

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  1 500 651

Vuokrat 10 500 19 045

Investointimenot yhteensä, josta 1 500 0

Aineettomat hyödykkeet 0 0

Koneet ja kalusto 1 500 0

Muut investointimenot 0 0

Muut menot 5 000 5 005

Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 1 545 000 1 088 150

 - valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset 0 2 667

 - tulorahoitus 145 000 93 358

 - muu kuin julkinen rahoitus 0 0

Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 1 400 000 994 792

Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 280 000 198 958

Muu julkinen rahoitus 0 0

Haettava valtionavustus 1 120 000 795 833
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Valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelukokonaisuutta suunniteltiin yhdessä yritysten, 
järjestöjen ja julkisten terveysasemien esimiesten kanssa syksyllä 2016. Tiivis yhteistyö 
jatkui eri kokoonpanoissa koko hankkeen ajan. Kokeilun sääntökirja laadittiin yhteisten 
tuottajatapaamisten pohjalta ja sen hyväksyi Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta. 
Kokeilun aikana sääntökirjaa tarkennettiin perusturvalautakunnan päätöksellä neljä kertaa 
esimerkiksi kapitaatiokorvauksen korotuksen osalta. 

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. 

Kokeilun päättymisestä tehtiin hyvissä ajoin keväällä 2019 toimintasuunnitelma, joka piti 
sisällään henkilöstö- ja kuntalaisviestinnän, järjestelmään liittyvät toimenpiteet, 
asiakkaiden hoidon jatkuvuuden turvaamisen sekä hankkeessa tehtyjen vastuutehtävien 
uudelleen jakamisen. Hankkeen alasajo toteutui suunnitellusti ja hallitusti.  

3.1.1 Yhteistyö palveluntuottajien kanssa 

Yhteistyö palveluntuottajien kanssa oli hankkeen alusta asti tiivistä, sujuvaa ja joustavaa. 
Palveluntuottajia perehdytettiin Effica-potilastietojärjestelmän ja valinnanvapauskokeilun 
tietojärjestelmänä käytettävän Palse.fi-portaaliin käyttöön. Lisäksi palvelupaketin sisältöön 
ja toimintatapoihin liittyvissä asioissa palveluntuottajille annettiin säännöllistä ohjausta ja 
neuvontaa. Hankkeen järjestelmä- ja sisältöasiantuntijoilla oli koko hankkeen aikana 
valmiudet palveluntuottajien päivittäiseen neuvontaan ja tukeen.  

Valinnanvapauskokeilussa mukana oleville tuottajille järjestettiin yhteensä 20 yhteistä 
tapaamista koko 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. 

3.1.2 Korvausmalli ja kannustimet 

Palveluntuottajille maksettavan ikä- ja asuinalueperusteisen kapitaatiokorvauksen 
laskentaperusteita ei ole kokeilun aikana muutettu. Loppukevään 2018 
tuottajatilaisuuksissa kapitaatiohinnoittelu herätti kriittistä keskustelua. Kahdessa eri 
tuottajatapaamisessa tarkasteltiin yksityisille palveluntuottajille listautuneiden asiakkaiden 
asiakasprofiileja ja palveluiden käyttöä verrattuna julkisten terveysasemien asiakkaisiin. 
Tarkastelussa hyödynnettiin Synesa Solution Oy:n tekemän data-analyysin tuloksia. 
Keskustelujen pohjalta hankkeen projektiryhmä päätti esittää perusturvalautakunnalle 
kapitaatiohintojen tarkistamista vuoden 2018 talousarvion mukaisiksi 1.6.2018 alkaen. 
Keskustelu korvausmalleista ja hinnoittelusta jatkui koko syksyn 2018 ajan. Tämän 
seurauksena vuoden 2019 hinnoittelussa päätettiin ottaa kapitaatiokorvauksen rinnalle 
käyttöön kannustinmalli.  
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Kannustinmallissa tavoitteena oli laatia järjestelmä, joka kannustaa kaikkia 
palveluntuottajia asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti. Hoitosuunnitelmaan perustuvassa kannustinmallissa 
palveluntuottajille alettiin maksaa korvausta 1.1.2019 alkaen tiettyihin asiakasryhmiin 
kuuluvista asiakkaista, joilla on jokin seuraavista diagnooseista; verenpainetauti, 
sepelvaltimotauti, aikuistyypin diabetes, eteisvärinä tai depressio, ja heille on tehty 
hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelman tarkoituksena on koota ja tiivistää kroonisesti 
sairaan ja/tai monisairaan potilaan hoitoa koskevat linjaukset, hoidon järjestäminen ja 
seuranta. Diagnoosien lisäksi korotetun kapitaatiokorvauksen maksamiselle asetettiin 
seuraavat kriteerit: 

- potilaan ikä 7-84 vuotta 
- hoitosuunnitelma tulee tehdä yhteisymmärryksessä asiakkaan ja terveydenhuollon 

ammattihenkilön kanssa 
- hoitosuunnitelma voidaan tehdä myös etävastaanotolla ja sen voi tehdä joko 

sairaanhoitaja tai lääkäri 
- hoitosuunnitelmalomakkeessa tulee olla aina hoitosuunnitelman hyväksyneen lääkärin 

allekirjoitus 
- hoitosuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot/osiot: hoidon tarve, hoidon 

tavoitteet ja keinot, lääkehoidon suunnitelma, hoidon toteutus ja suunnitelma  
 

Korotettua kapitaatiokorvausta maksettiin yllämainituilla ehdoilla kolmessa 
korvausluokassa seuraavasti: 

7-64 vuotiaat: 75 % kapitaatiohinnasta 
65-74 vuotiaat: 30 % kapitaatiohinnasta 
75-84 vuotiaat: 10 % kapitaatiohinnasta 

 
Järjestäjällä oli oikeus tarkastella hoitosuunnitelmien toteutumista. Tehtyjen 
hoitosuunnitelmien määrää ja sisältöä tarkasteltiin kuukausittain potilastietojärjestelmän 
raportointiohjelman avulla. Mikäli korvauksen kriteerit eivät toteutuneet, korotettua 
kapitaatiokorvausta ei automaattisesti maksettu, mutta palveluntuottajalla oli kuitenkin 
mahdollisuus tarkentaa tekemäänsä hoitosuunnitelmaa myöhemmin, jolloin korvausta 
alettiin maksaa seuraavan kuukauden alusta. Korotettuun kapitaatiokorvaukseen 
hyväksyttyjen hoitosuunnitelmien maksutiedot vietiin palvelusetelijärjestelmään käsin ja 
korotettua korvausta maksettiin seuraavan kuukauden alusta alkaen, kun 
hoitosuunnitelma oli tehty. Mikäli hoitosuunnitelma oli tehty vuonna 2018, korvaus 
maksettiin takautuvasti 1.1.2019 alkaen. Mikäli asiakas vaihtoi palveluntuottajaa kokeilun 
aikana, korotettu kapitaatiokorvaus ei siirtynyt automaattisesti uudelle palveluntuottajalle, 
vaan hoitosuunnitelmaa tuli tarkentaa.  

Vuoden 2019 aikana hoitosuunnitelmia tehtiin yhteensä 247 kpl, joista noin 220 
suunnitelmaa täytti korvaukseen oikeuttavat kriteerit. 
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3.1.3 Valinnanvapauskokeilun data-analyysi  

Synesa Solutions Oy toteutti vuonna 2018 valinnanvapauskokeilun data-analyysin, jonka 
avulla pystyttiin kuvaamaan asiakkaiden palveluiden käyttöä sekä ohjautumista eteenpäin 
sote-keskuspalveluista. Analyysia kehitettiin kokeilun aikana yhdessä palveluntuottajien 
kanssa. Siitä saatiin arvokasta vertailutietoa eri palveluntuottajaien toimintatavoista, 
asiakkaiden käyttäytymisestä ja heidän käyttämiensä palveluiden määrästä.  

Mikäli valinnanvapauspilotit olisivat käynnistyneet, Synesa Solutions Oy:n kanssa 
aloitettua yhteistyötä olisi jatkettu ja analyysi olisi laajennettu koskemaan laajemmin 
maakuntaa sekä erikoissairaanhoitoa. Asiakasvirtojen ja palveluiden käytön tarkempi 
seuranta olisi antanut uusia työkaluja järjestäjä käyttöön. 

3.2 ICT-kehittäminen hankkeessa 

Jyväskylän valinnanvapauskokeilun valintajärjestelmänä käytettiin kokeilun alusta alkaen 
Effector-palvelusetelijärjestelmää. Järjestelmän hankinta kilpailutettiin joulukuussa 2016. 
Effector-palvelusetelijärjestelmään sisältyy Palse.fi-portaali, jota käyttävät 
palveluntuottajat ja asiakkaat. Kuntakäyttäjien hallinta ja seurantatoiminnot ovat 
Effectorissa, joka ”keskustelee” Palse.fi-portaalin kanssa reaaliaikaisesti. 
Valintajärjestelmä saatiin käyttöön laaditun aikataulun mukaisesti, ja valintojen tekeminen 
pääsi alkamaan suunnitellusti helmikuussa 2017 kokeilun alkaessa, sekä tammikuussa 
2018 hankkeen laajentuessa alueellisesti. 

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  
- Kapitaatio- ja kannustinmallin mukaisen laskutustoiminnot 
- Valinnanvapauskokeilun tarpeisiin vastaavat raportointi- ja seurantatyökalut 
 

Asiakkaat pystyivät heti kokeilun alusta lähtien 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) 
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listautumalla asiakkaaksi kokeiluun kuuluvalla julkisella terveysasemalla. Kaikissa 
käyttötapauskuvauksissa asiakkaan listautuminen kirjautui Effector-järjestelmään.  

Valinnanvapauskokeilun edetessä järjestelmää kehitettiin seuraavien toimintojen osalta: 

- Asiakastyytyväisyyskyselyiden toteutus järjestelmän avulla  
- iPost-integraatio  
- Mahdollisuus tilata järjestelmästä vahvistusviesti tehdystä valinnasta  
- Budjetointityökalun käyttöönoton kehitys  
- Julkisen terveysaseman vaihto sähköisesti 
- Valinnanvapauskokeilun alueellisen laajennuksen vuoksi lisättiin uusien alueiden 

terveysasemat järjestelmään sekä tehtiin automaattiset valinnanvapauspäätökset 
uusien alueiden asukkaille.  

 
Osana järjestelmän ja asiakkaiden asioinnin kehittämistä valintajärjestelmään lisättiin 
Julkisen terveysaseman vaihto -toiminnallisuus, jonka myötä asiakkaat pystyivät 
vaihtamaan myös julkista terveysasemaa sähköisesti. Terveydenhuoltolain mukaan 
asiakas voi halutessaan vaihtaa julkista terveysasemaa. Aikaisemmin julkisen 
terveysaseman vaihtaminen toteutettiin Jytessä paperilomakkeilla ja käsin kirjaamalla. 
Terveysasemavaihdon tekeminen haluttiin saada sähköiseksi ja samalla tavoin toimivaksi 
kuin valinnanvapauskokeiluun liittyvä palveluntuottajan valinta. 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 
palvelusetelipäätöksiään. 

Valinnanvapauskokeilun alueellista laajentumista varten 2018 alussa Effector-
palvelusetelijärjestelmään tehtiin seuraavia toimenpiteitä: 

- laajennusalueeseen kuuluvien viiden terveysasema-alueen katu- ja postinumerotiedot 
lisättiin järjestelmän ohjaustaulukoihin 

- laajennusalueen väestölle luotiin valinnanvapauskokeiluun oikeuttava päätös 
- uusien alueiden kapitaatiohintaryhmät lisättiin järjestelmään 

 
Kokeilun projektitiimi oli aktiivisesti mukana kansallisen valinnanvapauden ICT- 
arkkitehtuurin kehittämistyössä yhdessä STM:n ja Kelan asiantuntijoiden kanssa koko 
kärkihankekauden ajan. Kokeilussa käytettävän valintajärjestelmän kehittämisessä 
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huomioitiin tulevat kansalliset ratkaisut ja palvelusetelijärjestelmän jatkokehittäminen 
pidettiin linjassa kansallisen asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetoinnin ICT-
arkkitehtuurityön kanssa. Kokeilussa laadittiin migraation aikataulusuunnitelma kokeilun 
laajentumisen yhteydessä, jolla tähdättiin kansallisiin järjestelmiin siirtymiseen, mikäli 
kansalliset valinnanvapauspilotit olisivat alkaneet. 

Vuonna 2019 valinnanvapauskokeilun jatkuessa STM:n lisärahoituksen turvin 
tärkeimmistä tavoitteista ICT-kehittämisen osalta oli ostopalveluvaltuutuksen 
käyttöönottaminen ja sitä kautta palveluntuottajien omien potilastietojärjestelmien käytön 
mahdollistaminen.  

Effector-järjestelmän toimittaja läpäisi Kelan yhteistestauksen ostopalveluvaltuutuksen 
osalta keväällä 2018. Tämän myötä järjestelmässä oli tuotantovalmius 
ostopalveluvaltuutus-lomakkeen tallentamisessa ja hyödyntämisessä Kanta-palveluissa. 
Neuvottelut ja työryhmätyöskentely ostopalveluvaltuutuksen käyttöönottamiseksi vuoden 
2019 ensimmäisen kolmanneksen aikana aloitettiin loppuvuodesta 2018.  

Käyttöönottoprojekti alkoi vuoden 2019 alussa. Effectorin testi- ja tuotantoympäristöihin 
pystytettiin liityntä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liityntäpisteen kautta Kanta 
asiakastesti- ja tuotantoympäristöihin. Käyttöönottoprojektin aikana alkuvuodesta 2019 
pidettiin useita Skype-työpajoja kansallisten toimijoiden, kuten Kelan, THL:n, VRK:n ja 
STM:n kanssa. Mukana olivat myös Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen 
Sairaanhoitopiirin, 2M-IT:n ja kokeilussa mukana olevien yksityisten palveluntuottajien 
sekä heidän järjestelmätoimittajien edustajat. Kokouksissa kartoitettiin 
käyttöönottoprojektiin liittyviä riskejä, ratkaistiin esiin nousseita ongelmia esimerkiksi 
oikeiden OID-koodien löytämiseen liittyen sekä käsiteltiin Avohilmo-tietojen toimittamista 
THL:lle.  

Sipilän hallituksen eroamisen jälkeen päätettiin, että Ostopalvelun valtuutuksen testaus ja 
käyttöönottokoe viedään loppuun, vaikka valinnanvapauskokeilun puitteissa ei tulla 
tekemään varsinaista käyttöönottoa. Mehiläinen Terveyspalvelut Oy lähti tuottajana 
mukaan tekemään käyttöönottotestauksen loppuun. Hankkeessa arvioitiin, että 
testauksen loppuun viemisestä saadaan arvokasta kokemusta sekä rakennetaan valmius 
OSVAn käyttöönotolle palveluseteli- ja ostopalvelutoiminnassa. 
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Käyttöönoton testaus eteni seuraavasti: 
 
- Saatiin Kelalta tätä 900-sarjainen testi-henkilötunnus, joka luotiin Effectoriin 
- Kirjattiin testihenkilö Jyväskylässä asuvaksi, jolloin asiakkaalle muodostui 

vapaavalinta-päätös 
- Asiakkaalle kirjattiin valinnanvapauskokeilun tuottajavalinta Mehiläiselle, josta 

muodostui Kantaan OSVA Mehiläisen nimiin 
- Mehiläinen haki OSVAn ja teki tämän perusteella hoitotapahtumakirjauksen Kantaan 

Jyväskylän rekisteriin 
- Jyväskylän edustaja haki tapahtuman Kanta-arkistosta ja tapahtumakirjaus näkyi 

oikein 
- Mehiläisen edustaja ei kuitenkaan pystynyt näkemään aikaisempia kirjauksia, joka 

luultavasti johtui tilapäisen henkilötunnuksen käyttäytymisestä 
- Testaukseen saatiin Kelalta erikoisluvalla 800-sarjan henkilötunnus (joka on "oikea" 

mutta varattu numerosarja)  
- Koe toistettiin, mutta myöskään tälle henkilötunnukselle tehtyä aiempaa kirjausta ei 

näkynyt Mehiläisen toimijoille 
- Tämän jälkeen Mehiläisen käyttämään järjestelmään tehtiin joitakin toimenpiteitä, 

jonka jälkeen myös aiemmat kirjaukset näkyivät 
- Ostopalveluvaltuutuksen käyttöönottokokeen raportti palautettiin Jyväskylän 

valinnanvapauskokeilun toimesta Kelalle 18.10.2019, palveluntuottaja palautti oman 
raporttinsa käyttöönottokokeesta. 

 
Käyttöönottokokeen suurimmiksi haasteiksi muodostuivat oikeiden OID-koodien 
löytäminen. Ensin oli haasteellista löytää Effectorille järjestelmä-OID Kanta-sanomaan, 
jotta tämän OID-juuren alta Effector voisi luoda sanoma- ja dokumentti-OID:ejä niin, että 
nämä eivät menisi Effican tai minkään muun järjestelmän kanssa päällekkäin. Myöskään 
Mehiläisen oikeaa toimipiste-OID:ia ei löydetty helposti. Lopuksi vielä tilapäisen 900-sarjan 
henkilötunnuksen käyttäytyminen Efficassa aiheutti testin loppuosan uusimisen. Tässä 
tarvitaan ohjeiden selkeyttämistä eri koodien luomisen ja käyttämisen osalta. 

Hankkeen aikana tunnistettiin myös OSVAn käyttöönottoon liittyviä toiminnallisia 
muutoksia ja haasteita. Toiminnallisesti OSVAn käyttöönotto valinnanvapauskokeilussa 
olisi aiheuttanut kulttuurisen muutoksen sekä järjestäjän omissa palveluissa, yksityisillä 
palveluntuottajilla että kokeilun ulkopuolelle jäävissä palveluissa, kuten päivystyksessä. 
Kulttuuriseen muutokseen valmistauduttiin esimerkiksi varmistamalla se, että 
henkilökunta katsoisi jatkossa valinnanvapausasiakkaiden tiedot Kannan arkistokatselusta, 
eikä joka päiväisessä käytössä olevasta potilastietojärjestelmästä. 

Yhtenä konkreettisena riskinä tunnistettiin potilastiedon eheyden ja potilasturvallisuuden 
vaarantuminen. Potilastietomerkinnät saattaisivat jäädä huomaamatta esimerkiksi 
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päivystyksessä, suun terveydenhuollossa tai vaikka neuvolassa, jos niitä ei osata katsoa 
oikeasta paikasta, eli Kannan arkistokatselusta.  

Kulttuuriseen muutokseen liittyvät riskit ovat olemassa ostopalveluissa niin kauan, kun 
kaikki tiedot eivät siirry Kantaan ja on olemassa erilaisia toimintamalleja ja 
kirjaamiskäytäntöjä. Perusterveydenhuollossa ostopalvelun valtuutus vaikuttaa asiakkaan 
koko palveluketjuun, ei pelkästään terveyskeskuksen vastaanottotoimintaan.  

Seuraavaksi tarvitaan toimeen tarttumista, käyttöönottoprojekteja, sekä vahvaa ohjausta 
ostopalveluvaltuutuksen käyttöönotossa. Esteet tuntuvat olevan ketjumaisia, tähän 
liittyvät uudet ja vanhat potilastietojärjestelmät, OSVAn käyttöönottoon liittyvien 
toimijoiden suuri määrä, sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, ja moni muu asia. Koko 
ketju ei ole käyttöönottovalmiudessa vielä, vaikka pitäisi olla. Lisäksi eri toimijoiden välillä 
tulisi käydä avointa vuoropuhelua mm. potilastiedon kirjaamisen ja tilastoinnin 
yhtenäistämisen osalta. 

3.3 Palveluseteleiden ja henkilökohtaisen budjetoinnin käyttövalmiuksien kehittäminen 

Jyväskylän kaupungilla ja Jytellä on käytössä yhteensä 25 eri palveluseteliä. Jyväskylän 
kaupunki kilpailutti palvelusetelijärjestelmän helmikuussa 2018. Kilpailutuksen myötä 
Jyväskylä siirtyi hallinnoimaan koko palvelusetelitoimintaa Effector 
palvelusetelijärjestelmällä. Muutos yhtenäisti ja tehosti toimintaa, sillä aiemmin 
palvelusetelipalveluita hallinnoitiin neljällä eri tavalla ja käytettiin erilaisia järjestelmiä. 
Samassa yhteydessä siirryttiin palvelusetelihakemuksista ja sopimuksista 
palveluseteleiden sääntökirjan käyttämiseen. Uudistuksilla varauduttiin tulevaan 
asiakassetelimalliin, mutta tehdyt kehittämistoimenpiteet hyödyttävät nykyistä toimintaa 
suuresti. 

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. 
Tavoitteena oli hyödyntää muiden kokeiluiden oppeja mahdollisessa Jyväskylän kaupungin 
henkilökohtaisen budjetin käyttöönotossa. Kerätyt opit ovat edelleen käytössä mahdollista 
hebu-käyttöönottoa varten. Järjestelmävalmiuksia rakennettiin alustavasti myös 
henkilökohtaisen budjetin tarpeisiin. 

Kevään 2019 aikana hankkeen työntekijät olivat mukana valmistelemassa 
avosairaanhoidon palveluseteliä Hankasalmen kunnan asukkaille. Palvelusetelin sisältöä ja 
käyttöönottoa on kuvattu tarkemmin kappaleessa 6.1. Siirtyminen pysyvään toimintaan.  

Vuoden 2019 tavoitteisiin kirjattiin kahden vanhuspalveluiden palvelusetelin, säännöllisen 
kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen, uudelleen tuotteistaminen. Maaliskuun 2019 
jälkeen hanke sai STM:ltä luvan jatkaa palvelusetelituotteistusta, koska sen katsottiin 
kuitenkin hyödyttävän tulevaisuuden toimintaa, vaikka asiakasseteleihin siirtymistä ei 
tapahdukaan. Tuotteistustyön toteuttajaksi valikoitui kilpailutuksen jälkeen NHG 
Consulting Oy. 
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Säännöllisen kotihoidon palveluseteli otettiin käyttöön vuonna 2010. Vuoden 2019 aikana 
toteutettiin tuotteistustyö, jossa tarkasteltiin tarvittavia palvelusetelituotteita, hinnoittelua, 
arvioitiin tehtävien muutosten vaikutuksia sekä luotiin tarvittavat työkalut toiminnan 
tueksi. Tuotteistustyön toteutti kilpailutettu ulkopuolinen asiantuntija NHG Consulting Oy. 

Tuotteistustyön alussa valittu asiantuntija tutustui työnkohteena oleviin palveluseteleihin 
ja niiden kehittämiskohteisiin lukemalla olemassa olevaa materiaalia ja haastattelemalla 
eri toimijoita. Palveluntuottajia tavattiin kaksi kertaa tuotteistustyön aikana, lisäksi 
sääntökirjaluonnos kävi kommenttikierroksella tuottajilla ennen viimeistelyä ja 
lautakuntakäsittelyä.  

Tuotteistustyön tuloksena säännöllisen kotihoidon palvelusetelin hinnoittelu uudistettiin. 
Palvelusetelille luotiin kaksi alaseteliä: Ympärivuorokautisen kotihoidon palveluseteli, jossa 
myönnettävänä tuotteena on kotihoito koko vuorokausi sekä Päiväaikaisen kotihoidon 
palveluseteli, jossa myönnettävänä tuotteena on kotihoito klo 06–22. Yksi tunnistetuista 
haasteista on ollut palveluntuottajien saaminen taajamien ulkopuolisille haja-
asutusalueille. Tähän vastattiin taajama-haja-asutusaluemallilla, jossa palvelusetelin arvo 
on laskettu erikseen neljälle taajama-alueelle, jotka ovat Jyväskylä, Tikkakoski, Korpilahti 
ja Säynätsalo, sekä kaikkien näiden alueiden haja-asutusalueille. Käyttöön otettiin myös 
työaikalisäkertoimet, jotka suurenevat tuntiluokittain myönnettyjen tuntien mukaisesti. 

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin palvelusetelikohtainen sääntökirjaosa kirjoitettiin 
uudelleen. Merkittävimmät sääntökirjaan tehdyt muutokset olivat: 

- Alueiden uudelleen määrittely, taajama-haja-asutusaluemallin käyttöönotto ja 
erillisistä kilometrikorvauksista luopuminen (matkakorvaus sisältyy aluekohtaiseen 
palvelusetelinarvoon) 

- Aluekohtaisten palvelusetelin arvojen käyttöönottaminen 
- Ympärivuorokautisen ja päiväaikaisen palvelusetelin sekä tuntiluokkien mukaisten 

työaikalisäkertoimien käyttöönottaminen 
- Päiväaikaisen kotihoidon palvelusetelissä asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa 

Jyväskylän kaupunki voi tuottaa asiakkaan yöhoidon. 
- Palvelusetelille otettiin käyttöön minimiarvo (1€), jotta tulosidonnaisella laskurilla 

saadaan laskettua palvelusetelin arvo ns. hyvätuloisille asiakkaille (joiden kohdalla 
aikaisempi palvelusetelilaskuri antoi arvoksi 0€, jolloin palveluseteliä ei voitu 
myöntää, vaikka asiakas niin olisi halunnut) 
 

Tehostetun palveluasumisen setelissä muutostarpeet olivat säännöllistä kotihoitoa 
pienemmät, mutta myös asumisessa oli tarve laskea palvelusetelin arvo uudelleen, miettiä 
kuinka monta ns. hoidon tason mukaista hintaa tarvitaan, ja millaiset palvelusetelituotteet 
toimivat tässä setelissä parhaiten. Merkittävimmät tehostetun palveluasumisen 
sääntökirjan tehdyt muutokset olivat: 

- Hoitoisuustasojärjestelmän uudistaminen 
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- Palvelusetelien ja vuokrien korotussääntöjen tarkastaminen ja asiakasmaksun 
käsittely keskeytystilanteissa 

- Palvelusetelin uusi tasohinta 
 

Palveluseteleiden tuotteistustyön tuloksena kummankin palvelun palvelusetelituotteiden 
hinnat laskettiin uudelleen, ja seteleihin tehtiin niiden toimivuutta parantavia muutoksia. 
Käytännön työhön saatiin uudet laskurit, joilla palveluohjaus laskee asiakkaan 
tulosidonnaisen palvelusetelin arvon ja tulosidonnaisen omavastuuosuuden. Säännöllisen 
kotihoidon palvelusetelissä käyttöönotettavan taajama-haja-asutusaluemallin odotetaan 
tuovan palveluntuottajia ja palvelua myös muualle, kuin Jyväskylän keskustaan ja tasa-
arvoistavan näin palveluseteleiden käyttöä. Kummankin palvelusetelin uudistukset 
käsitellään lautakunnassa vuoden 2019 aikana, ja uudet setelit tulevat käyttöön / 
seteleiden myöntäminen alkaa 1.3.2020. 

Raportin kappaleessa 4. Dokumentointi ”Palveluseteleiden tuotteistustyön tulokset” on 
kuvattu laajemmin säännöllisen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen tuotteistustyön 
tavoitteita, vaiheita, huomioituja asioita ja lopputuloksia. 

3.4 Viestintä hankkeen aikana 

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 2017 ja sen laajentuessa 2018 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 koettiin 
valinnanvapautta koskevan tiedon saattaminen nuorempien ikäryhmien tietoon. 

Kuntalaisiltojen lisäksi järjestettiin erillisiä tilaisuuksia ja luentoja eri asiakasryhmille. 
Tilaisuuksia mainostettiin mediatiedotteilla, lehti-ilmoituksilla, verkkosivuilla, 
tapahtumakalentereissa, julisteilla, info-tv:ssä ja Facebookissa.  

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 
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kielelle. Kokeilun verkkosivujen sisältöä päivitettiin ja muokattiin aktiivisesti kokeilun eri 
vaiheissa ja toisaalta yleisen viestinnän selkiyttämiseksi.  

Keväällä 2019 Sipilän hallituksen erottua sekä henkilöstön että kuntalaisten viestintää 
lisättiin. Hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi kaikille kokeilussa aktiivisena olleille asiakkaille 
lähetettiin henkilökohtaiset ohjekirjeet kesäkuussa 2019. Lisäksi palveluntuottajien 
irtisanoutumisista ja kokeilun lopettamiseen liittyvistä päivämääristä tehtiin tiedotteita. 
Myös julkisia terveysasemia tiedotettiin kokeilussa mukana olleiden asiakkaiden takaisin 
listautumisesta ja siten terveysasemat pystyivät varautumaan asiakkaiden paluuseen. 

Valinnanvapauskokeilulle myönnettiin Jyväskylän kaupungin Vuoden 2017 viestintä- ja 
markkinointiteko -tunnustus. 

3.5 Julkisen palvelutuotannon kehittäminen  

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, 
terveysasemavierailuiden 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 mm. 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 vuonna 2018 tunnustusta kansallisessa 
laatukilpailussa.           

Effector-palvelusetelijärjestelmästä pystyttiin seuraamaan terveysasema-alueittain 
muodostuvaa varjobudjettia rinnakkain todellisen toteuman kanssa kuukausittain, ja näin 
ollen vertaamaan kapitaatiokorvauksen suhdetta omaan vuosibudjetointiin. Järjestelmä ei 
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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 saatiin 
kuitenkin vietyä eteenpäin ja varjobudjetin lisätoiminnallisuus otettiin käyttöön vuonna 
2019.  

Jyten avosairaanhoidon hoitohenkilöstölle tehtiin vuoden 2018 aikana osaamiskartoitukset 
osana oman toiminnan kehittämistä. Osaamiskartoituksessa kartoitettiin yleistä 
työelämäosaamista pitäen sisällään mm. oman työn hallinnan-, viestinnän-, 
vuorovaikutuksen- ja yhteistyön taidot. Toinen iso kokonaisuus oli toimintaympäristön 
osaaminen, jossa korostui toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja päätösten mm. kaupunki 
strategian tunteminen. Kolmas kokonaisuus käsitteli perusosaamista, sitä miten hoitajat 
osaavat ohjata potilaita, suorittaa turvallista lääkehoitoa ja miten hallitsee keskeisimmät 
potilasturvallisuuden osa-alueet. Tässä osiossa kartoitettiin näyttöön perustuvan ja 
vaikuttavan toiminnan osaamista, tietojärjestelmien ja kirjaamisen osaamista ja myös 
yhtenä isona kokonaisuutena potilaiden toimintakyvyn tukemisen osaamista. 
Osaamiskartoituksen tuloksia pystytään hyödyntämään työntekijän osaamisen 
kartoittamisessa ja tunnistamisessa sekä perehdyttämis- ja kouluttamissuunnitelmien 
tekemisessä. Alusta toimi myös pohjana seuraavan vuoden koulutussuunnitelman 
laatimisessa. Digitaalinen alusta kokosi osaamiskeskustelujen tulokset ja mahdollisti niiden 
yhteisen työstämisen ja kommentoinnin. Osaamisen työkalu tilattiin Powen Oy:ltä. 
Vastaukset pystyttiin luokittelemaan vastaajien, ikäluokan, koulutuksen tai ammattiluokan 
perusteella. Osaamisen työkalu on helppokäyttöinen ratkaisu, jonka avulla Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri on jo vuosien ajan tehnyt erityisesti hoitohenkilökunnan osaamisen 
arviointia. Tuloksia voidaan tarkastella eri osaamisalueittain ja työntekijöiden osaamisen 
kehittymistä voidaan seurata tuomalla työkaluun uusien kyselyiden tuloksia.   

3.6 Sosiaaliohjauksen kehittäminen 

Hankesuunnitelmassa todetaan, että sosiaaliohjauksen merkitystä ja toimivuutta tulee 
erityisesti tarkastella tässä hankkeessa. Vuonna 2017 sosiaaliohjausta tarjottiin kaikissa 
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. 
Kehittämistyö piti sisällään muun muassa sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan toteuttamisen 
sote-keskuksissa, sosiaaliohjauksen kehittämistyöryhmän kokoontumiset, 
kehittämisiltapäivät yhdessä Hämeenlinnan ja Tampereen kokeiluiden henkilökunnan 
kanssa sekä kokemusasiantuntijan havainnoinnit sote-keskuksissa ja aikuissosiaalityössä. 
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Sosiaaliohjausta ja -neuvontaa tarjottiin vuonna 2018 Jyten viidessä sote-keskuksessa 
sekä kaikilla yksityisillä palveluntuottajilla. Kokemusten perusteella Jyväskylän perusturvan 
toimialan johtoryhmä päätti syksyllä 2018, että sosiaaliohjausta ja -neuvontaa tarjotaan 
vuoden 2019 alusta lähtien kaikilla Jyväskylän terveysasemilla (pois lukien 
ostopalveluasemat). Lisäresursseja ohjaukseen saatiin kaupungin eri sosiaalipalveluista. 

Hämeenlinnan ja Tampereen kokeilujen kanssa pidettiin kolme sosiaaliohjauksen 
kehittämisiltapäivää vuonna 2018. STM pyynnöstä ja KPMG:n avustuksella iltapäivien 
tuotoksena tehtiin sosiaaliohjauksen kuvaus. Dokumentin tavoitteena oli selkeyttää ja 
kuvata sote-keskusten sosiaaliohjausta ja -neuvontaa sekä antaa yhteinen toimintamalli 
työskentelylle. Kuvausta päivitettiin vuonna 2019. (Liite 4. sosiaaliohjauksen kuvaus) 

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 vuonna 2018. 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, muutama asiakas oli varannut 
ajan itse. Ammattilaisten ohjaavuus vaihteli eri terveysasemilla. Asiakkaista hyvin harvat 
tiesivät palvelusta ennakkoon. Palvelua pidettiin hyvänä, vaikka asiakkaan asia ei 
välttämättä joka kerta edennytkään käynnin aikana. Asiakkaat kaipaavat kuulijaa ja sitä, 
että heidän asiansa äärelle pysähdytään ja heidät otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti. 
(Liite 5. Kokemusasiantuntijan havainnointi) 

Vuonna 2019 sosiaaliohjausta ja -neuvontaa on ollut kahdeksalla Jyten terveysasemalla 
sekä kaikilla yksityisillä palveluntuottajilla. Jyten kolmella ulkoistetulla terveysasemalla 
sosiaaliohjausta ei järjestetty. Alla on kuvioita missä esitetään sosiaaliohjauksen ja -
neuvonnan tilastoja julkisen puolen terveysasemilla. Yksityisillä palveluntuottajilla 
käyntejä paljon vähemmän ja niistä ei samanlaista tilastointia ole saatavilla.  
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Kuvio 16. Julkisissa sote-keskuksissa käyneiden asiakkaiden ikäryhmäjakauma 2019 

 

Kuvio 17. Julkisissa sote-keskuksissa käyneiden asiakkaiden statusjakauma 2019 
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  Kuvio 18. Kontaktilajit julkisissa sote-keskuksissa 2019 
 

Kuvio 19. Asiakkaan tulosyy vastaanotolle 2019 
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Kuvio 20. Mihin asiakas ohjattu vastaanotolta 2019 

Terveysasemille viedyn sosiaaliohjauksen hyötyinä nähdään, että se vähentää 
asiantuntijoiden päällekkäistä työtä. Asiakkaat ohjautuvat suoraan tarkoituksenmukaiseen 
palveluun, kun elämäntilannetta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti sosiaaliohjaajan 
kanssa. Hyvän yhteistyön edellytys terveydenhuollon henkilöstön ja sosiaaliohjaajan välillä 
on yhteinen potilastietojärjestelmä ja sosiaaliohjaajan säännöllinen läsnäolo 
terveysasemalla. Näin mahdollistetaan aito integraatio sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.  

3.7 Asiakasohjauksen ja -palvelun kehittäminen 

Valinnanvapauskokeilun palvelukokonaisuuteen liittyvää asiakas- ja palveluohjausta 
toteutettiin julkisen ja yksityisten palveluntuottajien sekä järjestäjäorganisaation toimesta. 
Valinnanvapauden neuvontanumero keskitettiin kokeilun alkaessa julkisten 
terveysasemien toteuttamaksi.  

Valinnanvapauskokeilun mukanaan tuoma kilpailuasetelma toi Jyten terveysasemille 
tarpeen kehittää omaa toimintaa etenkin asiakaskokemuksen ja -osallisuuden 
näkökulmasta. Terveysasemien asiakaslähtöisyyttä kehitettiin muun muassa 
yhtenäistämällä toimintamalleja, laajentamalla palveluaikoja sekä lisäämällä sähköistä 
asiointia ja ajanvarauksen monikanavaisuutta.  

Jyväskylä oli mukana kansallisessa ODA (Omat digiajan hyvinvointipalvelut) -hankkeessa. 
Sähköinen palvelu, Omaolo on käytössä Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten 
terveyspalveluiden asiakkaille. Omaolon terveydenhuollon sisällöt kattavat yhteensä 13 
oirearviokyselyä: yskä, virtsatietulehdus, polven oire tai vamma, olkapään kipu, jäykkyys 
tai vamma, kurkkukipu tai nieluoire, närästys, silmätulehdus, peräaukon seudun oire, 
hengitystietulehdus, alaselkäkipu tai -vamma, korvan kipu tai lukkoisuus, ripuli, päänsärky 
sekä yleinen oirekysely. Lisäksi ikäihmisten ohjaus- ja neuvontapalveluissa eli OIVA-
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keskuksessa ja vammaispalveluissa otettiin käyttöön palveluarvioita muun muassa 
henkilökohtaisen avun tarpeen arviointiin. 

Sosiaaliohjauksen käynnistyminen terveysasemilla lisäsi moniammatillista yhteistyötä ja 
paransi potilaiden kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista. Myös henkilöstölle järjestetyt 
palveluohjaajavalmennukset antoivat henkilöstölle uutta tietoa sote-palveluista sekä 
edesauttoivat ammattilaisten verkostoitumista. Valmennuksissa tehdyt kehittämistyöt ovat 
tehostaneet toiminnan organisointia, kehittäneet yksiköiden toimintamalleja ja poistaneet 
päällekkäistä työtä. Kokeilun aikana valmennuksia järjestettiin yhteensä neljä kertaa ja 
yhteensä 80 Jyväskylän kaupungin perusturvan työntekijää osallistui niihin. 
Palveluohjaajavalmennuksia on kuvattu laajemmin liitteessä. (Liite 6. 
Palveluohjausvalmennuksen kuvaus)  

Vuonna 2018 Jyten avosairaanhoidon hoitohenkilöstölle järjestettiin kertaluontoiset 
asiakaskokemusseminaarit, jotka toteutti Balentor Oy. Seminaarien tarkoituksena oli 
oivalluttaa osallistujia löytämään keinoja puhelimessa tapahtuvan asiakaspalvelutyön 
sujuvuuden ja jouhevuuden kannalta. Seminaarit antoivat osallistujille henkilökohtaisia 
työkaluja asiakasymmärrykseen ja asiakaspalvelun kehittämiseen. 

Julkisen palveluntuottajan asiakasymmärrystä on kartoitettu lisäksi keräämällä 
säännöllisesti asiakaspalautetta. Vastaanottojen asiakaskokemusta kerättiin muun muassa 
NPS-menetelmällä, jonka lukema julkaistiin reaaliaikaisesti Jyten terveysasemien 
verkkosivuilla 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.  

Vuonna 2019 asiakasymmärrystä alettiin kerätä julkisilla palveluntuottajilla myös 
puhelinpalvelussa. Asiakkaan soitettua terveysasemalle, hänelle lähtee puhelun jälkeen 
järjestelmästä automaattisesti tekstiviesti, jossa kysytään tyytyväisyyttä puhelinpalveluun. 
Kysely on kolmiosainen ja palaute voidaan antaa sekä numeroarviointina 
(suositteluindeksi, NPS) että avoimena palautteena. Palvelun toteutti Bisnode Oy.  Palvelu 
otettiin käyttöön tammikuussa 2019 kaikissa Jyväskylän yhteistoiminta-alueen 
terveysasemien vastaanottojen, suun terveydenhuollon, erikoisvastaanottojen sekä 
kuntoutuksen puhelinpalveluissa. Palveluun sisältyy raportointiportaali, josta pystyy 
palvelualueittain ja yksikkökohtaisesti seulomaan tiedot muun muassa puhelun 
ajankohdasta, pituudesta ja jonotusajasta sekä asiakaspalvelijasta. Portaali analysoi 
avoimen tekstipalautteen ei kategorioihin kuten asiakaspalvelu, ratkaisuosaaminen ja 
jonotusaika. Palvelun tavoitteena oli Jyväskylän terveyspalveluiden puhelinpalvelun 
mittaaminen ja kehittäminen. Palvelulla on seurattu asiakaskokemusta reaaliaikaisesti ja 
sovittujen kriteereiden palautteet välitetään henkilöstölle sähköpostilla. Palautetta on 
kerätty palvelun kehittämiseksi sekä henkilöstön johtamiseksi. Positiivinen palaute toimii 
yhtenä välineenä henkilöstön motivoimisessa, kun taas kriittinen ja negatiivinen palaute 
auttavat eri toimipisteitä kehittämään omia palveluitaan. Palautteesta pystytään 
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erottelemaan asiakaskokemuksen eri osatekijät: ratkaisuosaaminen, palveluosaaminen, 
prosessit ja saatavuus. Lisäksi saadun palautteen avulla voidaan kartoittaa esimerkiksi 
henkilöstön lisäkouluttautumistarpeita.  

Palvelu on tarkoitus laajentaa koko Jyväskylän kaupungin perusturvan alueelle, sekä 
koskemaan myös vastaanottokäyntien asiakaskokemusta, jolloin samalla mittarilla 
pystytäisiin saamaan laajemmin tietoa asiakaskokemuksesta. 

4. Dokumentointi 

Kokeilussa syntyi useita dokumentteja, selvityksiä, sopimuksia ja raportteja, joista osa 
julkaistaan STM:n, alueuudistuksen ja 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 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppu
raportin2019_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 valinnanvapauskokeilussa tehdyt asiakastyytyväisyyskyselyt  

Dokumentit on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa 
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-
hankasalmella-ja-uuraisilla-2 

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  

  



 

     

 

Loppuraportti Sivu: 39 (59) 

Jyten alueen asukkaiden 
valinnanvapauskokeilu 

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 2019 

Dokumentti on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_saant
okirja_2019.pdf  

9. Valinnanvapauskokeilun selko- ja vieraskieliset esitteet 

Esitteet ovat luettavissa pdf-muodossa osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-
ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-
jyvaskylassa-3 

10. Perusturvan toimialan palveluseteleiden sääntökirja 

Dokumentti on luettavissa osoitteessa 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perusturvan_palveluseteleiden
_saantokirja.pdf 

11. Data-analyysi, Synesa Solutions Oy 

Dokumentti on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_loppu
raportin_liite_valinnanvapausanalyysit.pdf 

12. Hankkeen ohjausryhmän muistiot 

Muistiot ovat luettavissa pdf-muodossa osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-
ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-
jyvaskylassa-6 

13. Opinnäytetyö sosiaaliohjauksesta, Nieminen Meri: ”Terveydenhuollon 
henkilöstön käsitykset valinnanvapauskokeilun sosiaaliohjauksesta:  
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/opinnaytetyo_nieminen_meri.
pdf 
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14. Video, STM & Jyväskylän valinnanvapauskokeilu: ”Sosiaaliohjaus osana 
terveysaseman arkea” https://www.youtube.com/watch?v=5kHXTuvQZno 
 
15. Diasarja, NHG Consulting Oy: Palveluseteleiden tuotteistustyön tulokset 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/palveluseteleiden_tuotteistust
yon_tulokset_20191014_0.pdf 
 
 

Hankkeen aikana kirjoitetut kolumnit ja blogitekstit 

1. Riitta Pylvänen: ”Valinnanvapauskokeilu sparraa oman toiminnan kehittämistä”  
https://alueuudistus.fi/blogi/-/blogs/valinnanvapauskokeilu-sparraa-oman-toiminnan-
kehittamista 
 
2. Marita Korhonen: ”Sosiaaliohjaus täydentää asiakkaan kokonaisvaltaisen 

huomioimisen sote-keskuksissa”  
https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/sosiaaliohjaus-taydentaa-
asiakkaan-kokonaisvaltaisen-huomioimisen-sote-keskuksissa 
 
3. Miina-Maria Kivelä: ”Valinnanvapauskokeilu kannustaa terveysasemia 
kehittämään omaa toimintaansa” 
https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/valinnanvapauskokeilu-
kannustaa-terveysasemia-kehittamaan-omaa-toimintaansa 
 
4. Mia Lindberg & Miina-Maria Kivelä: ”Asiakkaan tiedot kulkevat sujuvasti 
ostopalveluvaltuutuksen avulla”  
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/asiakkaan-tiedot-kulkevat-sujuvasti-
ostopalveluvaltuutuksen-avulla  

 

Jyväskylän kaupungin suljetussa tiedonhallintajärjestelmässä säilytettävät dokumentit: 

1. Projektiryhmän muistiot 
2. Viestintäsuunnitelma 
3. Tuottajien kanssa tehdyt sopimukset ja hyväksymispäätökset (Tweb) 
4. Kilpailutusasiakirjat ja hankintasopimukset 
5. Tuottajatilaisuuksien muistiot 
6. Tuottajahakemus (Palse.fi-portaalissa) 
7. Hankkeen esittelydiat 
8. Sosiaaliohjauksen kehittämistyöryhmän muistiot 
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5. Opit ja palautteet 

Jyväskylän kaupunki on pystynyt hyödyntämään valinnanvapauskokeilun, ulkoistettujen 
terveysasemapalvelujen ja oman toiminnan tuottamaa vertailutietoa järjestäessään 
avosairaanhoidon palveluja. Avosairaanhoidon, sosiaaliohjauksen ja osittain 
vanhuspalvelujen palvelurakennetta on saatu muutettua kustannustehokkaammaksi ja 
asiakaslähtöisemmäksi. Jyväskylän kaupunki on pystynyt vertaamaan yksityistä ja omaa 
tuotantoa ja siirtämään julkiseen toimintaan hyviä käytäntöjä.  

5.1 Hankkeen eteneminen 

Valinnanvapauskokeiluhankkeen toteuttamisessa ei koettu mittavia yllätyksiä. Hanke eteni 
suunnitellun aikataulun mukaisesti, eikä suuria ongelmia ilmennyt. Vähäinen vaihtajien 
määrä oli ainoa asia, jota ei osattu ennakoida. Kokeilun alussa Mehiläinen oli jonkin aikaa 
kokeilun ainoa yksityinen palveluntuottaja. Kun kokeiluun saatiin mukaan useampi 
palveluntuottaja, kuntalaisten valinnanvapaus todella toteutui vaihtoehtojen lisääntyessä. 

Hankkeen toteutumista helpotti ja edesauttoi Jyväskylän kaupungin terveydenhuollon 
jaoston ja perusturvalautakunnan päättäjien myönteinen suhtautuminen kokeilun 
etenemiseen sekä laajennus- ja jatkohakemusten tekemiseen. Myös ohjaus- ja 
projektiryhmät suhtautuivat kannustavasti toiminnan kehittämiseen ja tukivat hanketiimin 
työskentelyä. 

Hanketiimi pystyi pienten resurssilisäysten jälkeen kohtuullisesti vastaamaan hankkeelle 
asetettuihin käytännön tavoitteisiin. Tulosten tarkastelu ja johtopäätelmien tekeminen jäi 
paljolti ministeriön puolesta tehtyjen selvitysten varaan. Hankkeeseen onnistuttiin 
yhdistämään vain yksi opinnäytetyö Synesa Solutions Oy:n tekemän data-analyysin lisäksi. 
Myös Synesa Solutions Oy:n tekemästä selvityksestä olisi saatu enemmän hyötyä, jos 
tulosten analysointiin ja johtopäätelmien tekemiseen olisi ollut enemmän aikaa ja 
resursseja. Jotta tutkimusta olisi enemmän voitu yhdistää hankkeeseen, olisi se vaatinut 
tiiviimpää yhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkittavaa hankkeessa 
olisi ollut monestakin näkökulmasta ja Jyväskylän kaupungissa on useita alan oppilaitoksia. 

Hankkeessa syntyi useita selvityksiä ja raportteja, joita ovat hyödyntäneet myös muut 
valinnanvapauskokeilut. Raportit on lueteltu kappaleessa 4. Dokumentointi. 

5.2 Asiakasnäkökulma 

Hankkeen aikana näkyi selvästi se, miten tärkeää on selkeä viestintä ja viestien 
toistaminen asiakkaille. Hankkeen päätyttyä asiakkaille tehdystä kyselystä saattoi todeta, 
että edelleen osa vastaajista ei ollut edes kuullut valinnanvapauskokeilusta. Jyväskylässä 
on paljon nuoria, muualta muuttaneita opiskelijoita. Erityisesti heidän tavoittamisensa 
perinteisin viestinnän keinoin on haastavaa. Vastaavissa tilanteissa oppilaitosten kanssa 
tehtävään yhtistyöhön tulee kiinnittää enemmän huomiota, jotta tavoitetaan myös 
nuorten ikäryhmät. 
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Kokeilu lisäsi kuntalaisten tietoisuutta myös terveydenhuoltolain mukaisen valinnan 
tekemisen mahdollisuuksista. Hankkeen lopussa tehdyn kyselyn perusteella 14% 
kokeilussa mukana olleista asiakkaista palasi tai oli palaamassa jollekin muulle 
terveysasemalle kuin asuinpaikkansa mukaiselle terveysasemalle.  

Saadun palautteen perusteella 40% kokeiluun osallistuneista asiakkaista ilmoitti aikovansa 
käyttää yksityisen terveysaseman palveluita myös jatkossa ja 87 % kokeiluun 
osallistuneista ilmoitti hyötyneensä merkittävästi tai jonkin verran kokeiluun 
osallistumisesta. 

Sote-keskuksen valinnanvapaus sinänsä herättää asiakkaissa erilaisia mielipiteitä. Osa 
asiakkaista puolustaa julkisia palveluita, kun taas osa asiakkaista on harmissaan kokeilun 
päättymisestä ja toivovat valinnanvapauden jatkuvan jossain muodossa myös 
tulevaisuudessa. 

5.3 Järjestämisen näkökulma 

Valinnanvapauskokeilun myötä järjestäjän tehtävät selkiytyivät. Kokeilun tuotoksena 
syntyi Palveluntuottajien ohjaus ja neuvonta -kuvaus. Kokeilussa tunnistettiin seuraavia 
järjestäjän vastuulle kuuluvia tehtäviä: 

- Lakisääteisten sote-palvelujen järjestäminen 
- Palvelukokonaisuuden määrittäminen 
- Palveluntuottajille asetettavien vaatimusten määrittäminen 
- Asiakkaan valintaportaalin järjestäminen ja kehittäminen 
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sekä järjestöyhteistyön yhteensovittaminen 
- 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  
 

Hanke edesauttoi palvelun kuvaamisessa ja samanlaisten vaatimusten asettamisessa sekä 
yksityiselle että julkiselle palveluntuotannolle. Yhteiset tuottajatilaisuudet julkisten ja 
yksityisten palveluntuottajien kanssa auttoivat molempia toimijoita palvelunsa 
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kehittämisessä. Yksityiset palveluntuottajat kertoivat palautekeskustelussa oppineensa 
ymmärtämään, miten palvelua tulee kehittää, kun kysymyksessä on 
perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuten julkisissa palveluissa. 

5.3.1 Kannustimet 

Kokeilun lyhyen keston vuoksi kokemuksia kannustinmallin toimivuudesta mm. terveyden 
edistämisen ja kustannusvaikuttavuuden parantamiseen ei juurikaan saatu. Mikäli 
valinnanvapauspilotit olisivat käynnistyneet, terveys- ja kustannusvaikuttavuutta oltaisiin 
voitu seurata vuonna 2020 hoitosuunnitelmien lisäksi esimerkiksi palveluiden käytön ja 
laatukriteerien kuten laboratoriotutkimustulosten avulla. Hoitosuunnitelmaan perustuvan 
korvausmallin seuranta koettiin melko työlääksi, sillä tehdyt hoitosuunnitelmat tuli 
tarkastella sisällöllisesti sekä viedä palvelusetelijärjestelmään maksuaineistoon 
hoitosuunnitelmittain käsin. Kannustinmallin käyttöönoton jälkeen alkuvuodesta 2019 
palveluntuottajien tekemissä hoitosuunnitelmien tilastoinneissa oli virheitä, joten jokainen 
tehty suunnitelma tuli tarkastella sekä tilastoinnin että sisällön osalta erikseen.  

5.3.2 Yhteistyö palveluntuottajien kanssa 

Yhteistyö palveluntuottajien kanssa oli tiivistä. Ajoittain käytiin kriittistä keskustelua 
erityisesti kapitaatiohinnoittelusta ja tietojärjestelmien käytöstä. Kritiikistä huolimatta 
yhteistyö koettiin rakentavana ja tulevaan suuntaavana. Tuottajat kiittivät 
hankehenkilöstöä palautteessaan nopeasta avusta arjessa esiin nousseisiin kysymyksiin 
esimerkiksi tietojärjestelmiin liittyvissä ongelmissa. Palveluntuottajien hyväksyminen, 
perehdytys, ohjaus, neuvonta ja valvonta antoivat hanketiimille ja muille kokeilussa 
mukana oleville toimijoille paljon käytännön kokemusta sosiaali- ja terveyspalveluiden 
järjestämisessä. Julkisen palvelutuottajan ja yritysten yhteistyökohtaamiset on koettu 
auttavan molempia tehostamaan toimintaansa ja parantamaan palvelunsa laatua.  

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. Viimeisessä tuottajatapaamisessa yksityiset palveluntuottajat totesivat 
oppineensa paljon siitä tavasta, miten avosairaanhoidon palveluita tuotetaan 
kokonaisvaltaisesti tietylle väestöryhmälle. 

Palveluntuottajien kanssa keskusteltiin myös siitä, miten tuottaja voi irtautua kokeilusta 
ennen sen päättymistä. Mahdollisten irtisanomisten varalle tehtiin toimintasuunnitelma. 
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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. Sipilän hallituksen 
erottua myös Mehiläinen ja Terveystalo ilmoittivat irtisanoutumisestaan, ja lopettivat 
kokeilussa elokuussa 2019.  

Koska järjestäjän edustajat vastasivat myös Jyten oman toiminnan toteuttamisesta, ei 
järjestäjän ja tuottajan tehtävien erottaminen aina ollut selkeää. Myös tuottajilla oli, 
varsinkin hankkeen alussa, epäilyjä siitä, toimitaanko järjestäjän taholla puolueettomasti 
kaikkien palveluntuottajien suuntaan. 

5.4 Viestintä  

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 viestinnässä varautua. Tästä huolimatta hanketiimi joutui toteamaan, että 
valinnanvapaus on ollut 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.  

Vaikka kokeilun viestintä oli säännönmukaista, monikanavaista ja eri kohderyhmille 
suunnattua, silti mm. 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.  

5.5 Julkisen palvelutuotannon kehittäminen 

Oman toiminnan kehittämistä tehtiin hankkeen aikana asiakas- ja palveluohjauksen, 
palveluprosessien kehittämisen, muiden ammattialaisten kanssa tehtävän yhteistyön ja 
sote-integraation sekä henkilökunnan osaamisen vahvistamisen näkökulmista.  

Merkittävin tulos hankkeessa on ollut sosiaaliohjauksen käynnistyminen sote-keskuksissa. 
Sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan integroituminen terveysasemien palveluihin vahvistaa 
ennaltaehkäisevää toimintaa ja helpottaa terveydenhuollon henkilöstön työtä.  
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Hankkeen aikana käynnistyi myös terveysasemien keskitetyn palveluohjauksen 
yhteyspalvelukeskus eli ns. contact center. Palveluohjauksen keskittäminen on 
edellyttänyt terveysasemien toimintamallien ja käytänteiden yhtenäistämistä, ja on näin 
ollen tehostanut palveluohjausta, hoidon tarpeen arviointia sekä ajanvaraustoimintaa. 
Lisäksi henkilöstön palveluverkon tuntemus on kasvanut laajemman yhteistyön myötä.  

Perusturvan henkilöstön palveluohjaajavalmennukset ovat lähentäneet 
perusturvapalveluiden eri toimijoiden yhteistyötä ja näin edesauttaneet integraation ja 
asiakaslähtöisyyden edistymistä koko perusturvan tasolla. Tämä on todettavissa 
palveluohjausvalmennuksista kerätyssä palautteessa.  

Sote-keskuksen sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan sosiaaliohjaajan työssä on ensiarvoisen 
tärkeää tuntea paikallisten järjestöjen toimintaa. Kokeilun aikana on tehty tiivistä 
yhteistyötä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen (KYT) kanssa. Näin on saatu tietoa vietyä 
järjestöiltä sosiaaliohjaajille ja toisin päin. Järjestöjen ja sosiaaliohjaajien tapaamiset 
tulevat jatkumaan myös kokeilun päätyttyä. 

Sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan vieminen osaksi sote-keskuksia vaatii aikaa ja riittävän 
paljon resurssia. Sosiaaliohjauksen tulee olla näkyvä palvelu sote-keskuksissa. 
Sosiaaliohjaajan tulee pystyä osallistumaan sote-keskuksen työpaikkakokouksiin ja sitä 
kautta viemään säännöllisesti tietoa terveydenhuollon henkilöstölle ja muistuttaa, mitä 
sosiaaliohjaus ja -neuvonta on. Yhteinen potilastietojärjestelmä mahdollistaa asiakkaan 
ohjaamisen tarkoituksen mukaisiin palveluihin tai etuisuuksien piiriin.  

Kokeilun aikana sote-keskuksissa tehtiin joitakin yhteisvastaanottoja sosiaaliohjaajan ja 
kokemusasiantuntijan kanssa. Asiakkaiksi näihin vastaanotoille valikoitui monisairaita ja 
asiakkaita, joilla oli työkyky alentunut. Kokemukset näistä vastaanotoista oli kaikilla 
osapuolilla hyvät. Asiakkaat saivat sosiaaliohjaajalta ammattilaiselta tietoa ja 
kokemusasiantutijalta toivoa muutoksesta. Tällaisista yhteisvastaanotoista hyötyisivät 
varmasti useat asiakkaat. Kokemusasiantuntijaa hyödynnettiin kokeilussa myös palvelujen 
kehittämistyössä. Se antoi arvokasta tietoa asiakkaiden näkökulmasta henkilökunnalle. 

Yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa ei merkittävästi edistytty. Hankkeen aikana 
järjestettiin muutama tapaaminen sairaanhoitopiirin johtoryhmän kanssa. 
Kokoontumisissa keskusteltiin lähinnä valinnanvapausasiakkaiden kohtelusta 
erikoissairaanhoidon palveluissa. Varsinkin hankkeen alussa joillakin lääkäreillä oli 
vaikeuksia ymmärtää, että valinnanvapausasiakkaita kohdellaan erikoissairaanhoidossa 
samoilla periaatteille kuin julkiseltakin terveysasemalta lähetettyjä asiakkaita. 
Kokoontumisten lisäksi muuta yhteistyötä ei erikoissairaanhoidon kanssa hankkeen aikana 
juuri syntynyt. 
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5.6 ICT-kehittäminen 

Valintajärjestelmän käyttöönottaminen ja valinnanvapauskokeilun vaatimien 
lisäominaisuuksien rakentaminen ja niiden käyttöönotto sujuivat 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. 

Järjestelmän käyttämisen osalta isoin haaste koettiin, kun julkisen terveysaseman vaihto 
-toiminnallisuus otettiin käyttöön valinnanvapauskokeilussa tehtävän vaihdon lisäksi. 
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. 

Yhteistyö järjestelmätoimittajan Polycon Oy:n kanssa sujui hyvin koko kokeilun ajan.  
Kokeilun alkaessa vaaditut uudet toiminnallisuudet toteutettiin ja saatiin käyttöön 
hankkeen vaatimassa tiukassa aikataulussa ilman suurempia ongelmia. 
Järjestelmätoimittajalla oli aina tarjota ratkaisuvaihtoehtoja hankkeen nopeasti esiin 
tulleisiin tarpeisiin. Järjestelmätoimittaja selvästi seurasi sote-alan kehittymistä ja 
mahdollisia lainsäädäntömuutoksia, joten he olivat aina keskusteluissa ajan tasalla myös 
valtakunnallisista linjauksista ja tulevista muutoksista, ja pystyivät ennakoimaan niitä. 
Valinnanvapauskokeilun päättyessä voidaan todeta, että Jyväskylän kokeilulla oli koko 
ajan käytössään toimiva ja joustavasti muuttuva valintajärjestelmä, joka palveli kokeilun 
tarpeita erittäin hyvin. Ostopalvelun valtuutuksen käyttöönottokokeen valmistuminen 
antaa hyvät valmiudet Osvan hyödyntämiselle palveluseteli- ja ostopalvelutoiminnassa. 

5.7 Palvelusetelituotteistuksen opit 

Tehostetun palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon palveluseteleiden tuotteistustyöstä 
saatiin hyvä malli ja paljon oppia vastaavien projektien läpiviemiselle. 
Käyttöönottovaiheessa palvelusetelipalvelu tulee aina tuotteistaa, eli käytännössä oman 
tuotannon palvelu pitää olla tuotteistettu myös. Palvelusetelin arvon oikea ja läpinäkyvä 
laskeminen on erittäin tärkeä osa palvelusetelipalveluiden tuotteistamista. Tuotteistustyö 
toi lisää strategista ajattelua palveluiden järjestämiseen. Palvelusetelipalveluiden osalta 
tulisi siirtyä oman toiminnan paikkaamisesta strategiseen ajatteluun, jossa 
palvelusetelipalvelu nähdään osana monituottajamallista koostuvaa palveluntuotantoa. 

5.8 Soteuttamot 

Hyvinvoinnista elinvoimaa hanke (Hyve) toteutettiin Sitran ja Jyväskylän kaupungin 
elinkeinoyksikön yhteistyönä. 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. Soteuttamoita ei järjestetty 
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vuoden 2019 aikana, mutta Soteuttamo-työkalua voidaan mahdollisesti kuitenkin vielä 
hyödyntää tulevaisuudessa. Soteuttamot koettiin erittäin hyviksi kehittämis- ja 
verkostoitumisalustoiksi. 

 

Kuvio 21. Soteuttamoiden kävijämäärät Jyväskylässä (Piija Äijänen 2018) 

 

5.9 Tarkastuslautakunnan lausunto 

Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunta otti vuonna 2018 yhdeksi 
tarkastuskohteekseen valinnanvapauden, nimenomaan kuntalaisten näkökulmasta.  

Yhteenvedossaan tarkastuslautakunta toteaa seuraavaa: 

Kaupunki on pystynyt hyödyntämään valinnanvapauskokeilun, ulkoistettujen 
terveysasemapalvelujen ja oman toiminnan tuottamaa vertailutietoa järjestäessään 
avosairaanhoidon palveluja. Avosairaanhoidon, sosiaaliohjauksen ja osittain 
vanhuspalvelujen palvelurakennetta on saatu muutettua kustannustehokkaammaksi ja 
asiakaslähtöisemmäksi. Kaupunki on pystynyt vertaamaan yksityistä ja omaa tuotantoa ja 
siirtämään julkiseen toimintaan hyviä käytäntöjä.  

Valinnanvapauskokeilu osoitti, että palvelutuottajan tehtävä on erotettava selkeästi 
palvelun järjestäjän roolista. Asiakkaat tarvitsevat selkeitä ja monipuolisempia 
valintaperusteita tuottajaa valitessaan. Sosiaaliohjauksen integroituminen 
terveyskeskuksen palveluun vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja helpottaa 
terveydenhuollon henkilöstön työtä. Julkisen palvelutuottajan ja yritysten 
yhteistyökohtaamiset auttavat molempia tehostamaan toimintaansa ja parantamaan 
palvelunsa laatua. Valinnanvapautta voidaan toteuttaa joustavasti palvelusetelitoiminnan 
kautta.  

6. Pysyvä toiminta ja jatkotoimet 

6.1 Siirtyminen pysyvään toimintaan 

Koska valinnanvapauslaki ei toteutunut, Hankasalmen kunnan alueelle päätettiin 
valmistella avosairaanhoidon palveluseteli. Avosairaanhoidon palvelusetelin 
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käyttöönotosta käytiin keskustelua sosiaali- ja terveysministeriön kanssa keväällä 2019. 
Käyttöönotosta päätettiin Jyten terveydenhuollon jaostossa toukokuussa ja Jyväskylän 
kaupungin perusturvalautakunnassa, ja setelin sääntökirja hyväksyttiin kesäkuussa 2019. 
Palvelusetelissä käytetään samoja järjestelmätoiminnallisuuksia kuin 
valinnanvapauskokeilussa. Näitä ovat muun muassa asiakkaan tekemä valinta sekä 
palveluntuottajien vertaileminen Palse.fi-portaalissa, kapitaatiomallin mukaiset 
laskutustoiminnot sekä järjestelmän laajat raportointi- ja seurantatyökalut. Palvelusetelin 
voivat valita kaikki ne henkilöt, joiden kotikunta on Hankasalmi. Asiakas voi valita 
vastaanottopalveluistaan vastaavan palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien 
joukosta. Palveluseteli kattaa avosairaanhoidon lääkärin- ja hoitajan vastaanottopalvelut 
sekä niihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset.  Setelin valitessaan asiakas 
sitoutuu valitsemaansa palveluntuottajaan vähintään 12 kk ajaksi. Palvelusetelin 
tavoitteena on kokeilla avosairaanhoidon vastaanottopalveluiden palveluntuottajan 
valintaa ja tuottaa tietoa siitä, olisiko setelin käyttöä mahdollista laajentaa myöhemmin 
koko Jyten alueelle. Hankkeen aikana yksi palveluntuottaja hakeutui avosairaanhoidon 
palvelusetelin palveluntuottajaksi. 

Yksi kokeilun merkittävimmistä tuloksista on sosiaaliohjauksen tuominen osaksi 
terveysasemien toimintaa. Jyväskylän perusturvan toimialan johtoryhmä linjasi keväällä 
2019, että sosiaaliohjaus ja -neuvonta tulevat osaksi kaikkien sote-keskusten 
palvelukokonaisuutta myös kokeilun päättymisen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kokeilussa kehitetty sosiaaliohjauksen toimintamalli vakiinnutetaan kaikkiin Jyväskylän 
kaupungin alueen sote-keskuksiin ja toimintamalli tulee toteutumaan, vaikka varsinainen 
sote-lainsäädäntö ei tullutkaan voimaan. Sosiaaliohjuksen ja -neuvonnan toimintamallia 
voidaan hyödyntää tulevaisuuden sote-keskusohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Keskitetty asiakasohjausmalli on vakiintunut osaksi sote-keskusten toimintaa ja sitä 
kehitetään edelleen muun muassa asiakaspalvelukoulutuksissa sekä kehittämällä uusia 
digitaalisia asiointikanavia.  

Effector-palvelusetelijärjestelmä jää hankkeen jälkeen Jyväskylän kaupungin perusturvan 
käyttöön. Myös hankkeessa kehitetty sähköinen julkisen terveysaseman vaihto  
-toiminnallisuus jää Jyväskylän kaupungin terveyspalveluiden käyttöön myös hankkeen 
jälkeen. Toiminnallisuus pitää sisällään Jyten sisäiset hoitopaikan valinnat sekä 
terveysaseman vaihdot toiseen kuntaan tai toisesta kunnasta Jyten terveyskeskukseen. 
Vuosina 2018–2019 edistettyä ostopalvelun valtuutuksen käyttöönottoa voidaan 
hyödyntää jatkossa Jyväskylän kaupungin perusturvan ostopalveluissa ja 
palveluseteleissä.  

Hankkeen aikana tehty kehittämistyö edesauttaa Jyväskylän kaupungin perusturvan 
toimialaa palvelusetelitoiminnan hallinnan ja laajentamisen sekä henkilökohtaisen 
budjetoinnin käyttöönoton osalta. Palveluseteleiden sääntökirja ja toimintamallit on 
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yhtenäistetty. Hankkeen aikana kaikki palvelusetelipalvelut on saatu hallinnoitavaksi 
yhteen järjestelmään. Tämä on yhtenäistänyt ja tehostanut toimintaa.  

Osallistumien eri kokeiluiden henkilökohtaisen budjetin työpajoihin sekä asiakasseteleiden 
ICT-arkkitehtuurityöhön on muokannut Jyväskylän kaupungin valmistelutyötä kansallisen 
mallin mukaiseksi. Myös palvelusetelijärjestelmään rakennettu itsemaksettavien 
palveluiden tuottajarekisteri on edesauttanut henkilökohtaisen budjetin toimintojen 
kehittämistä.   

Vuonna 2019 käyttöönotettu järjestelmä terveysasemien puhelinpalvelun ja 
vastaanottojen asiakaskokemuksen mittaamisessa on tarkoitus laajentaa myöhemmin 
koskemaan koko Jyväskylän kaupungin perusturvaa.  

Kokeilun oppeja tullaan hyödyntämään tulevaisuuden sote-keskusohjelman suunnittelussa 
ja toteutuksessa. 

6.2 Jälkiarviointi ja avoimet tehtävät  

Asiakkaiden vaikutusmahdollisuutta, palveluiden saatavuutta ja laatua sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämisessä 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 tehtävänkuva 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. 
Jatkossa järjestäminen ja palveluiden tuottaminen pyritään erottamaan selkeämmin 
toisistaan. Tässä on otettu ensimmäinen askel niin, että järjestämisen tukipalvelut 
organisoidaan uudella tavalla vuonna 2020, rakentamalla sote-järjestäjälle 
tukipalveluyksiköt (ICT, talous, hankinnat, sopimukset, valvonta). 

Kokeilussa saatuja kokemuksia hyödynnetään myös palveluiden tuotteistuksen, 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 olisivat tulleet paremmin 
esille.  
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6.3 Ideoita jatkokehitykselle 

Jyväskylän kaupunki jatkaa palvelusetelitoiminnan ja henkilökohtaisen budjetoinnin 
kehittämistä, tuotteistusta ja käyttöönottoja. 
 
Yhteyshenkilö: Mia Lindberg, mia.lindberg@jyvaskyla.fi, p. 014 266 8631 
 

Ostopalveluvaltuutuksen käyttöönottoa selvitetään ja valmistellaan ostopalveluissa ja 
tietyissä palveluseteleissä. 

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

Jyväskylän kaupunki jatkaa kansallista julkisen terveysasemavalinnan portaalin 
rakentamista yhteistyössä Kelan kanssa. 
 
Yhteyshenkilö: Mia Lindberg, mia.lindberg@jyvaskyla.fi, p. 014 266 8631  
 
Jyväskylän kaupunki on hakeutumassa mukaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
-ohjelmaan. Maakunnan tasolla valmistelua koordinoi sote-koordinaattori Anu Pihl, 
anu.pihl@keskisuomi.fi, p.0400 393 009 
 

Sosiaaliohjaus ja -neuvonta jatkuu kaikilla Jyväskylän kaupungin alueen terveysasemilla. 
Kehittämistyö työ jatkuu sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa sekä maakunnan sosiaali- 
ja palveluohjaajien kanssa. Sote-keskuksen sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan 
kehittämiseen tulisi kytkeä tutkimus, jossa selvitettäisiin palvelun vaikuttavuutta 
asiakkaille sekä muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. 
 
Yhteyshenkilö: Marita Korhonen, marita.h.korhonen@jyvaskyla.fi, p. 014 266 3160 
 

Jyväskylän valinnanvapaushankkeen ohjausryhmä toivoo, että Synesa Solutions Oy:n 
toteuttaman data-analyysin pohjalta tehtäisiin jatkotutkimus asiakkaiden ohjautumisesta 
eri palveluihin. Analyysin toteutuksen yhteydessä kerättiin mittava aineisto, jota olisi 
mahdollisuus hyödyntää jatkotutkimuksessa kansallisesti sote -keskuspalveluiden 
kehittämisessä. 
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7. Liitteet 

Taulukko 4: Liitteet 

Liite Liitteen nimi 

1.  Kartta sote-keskusten sijainnista 

2. Sidosryhmäyhteistyön viitekehys kokeilujen käyttöön 

3.  Palveluntuottajien ohjaus ja valvonta Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa 

4. Sosiaaliohjauksen kuvaus 

5.  Kokemusasiantuntijan havainnointi  

6.  Palveluohjausvalmennuksen kuvaus 

 


