
Valinnanvapauskokeilun tuloksia



Hankkeen tavoitellut hyödyt ja vaikuttavuus 

• Miten kuntalaiset kokivat sote-keskuksen 

valinnanvapauden

• 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.



Valinnanvapausokeilun aikajana
sekä kuukausittain tehdyt aktiiviset vaihdot yksityisille palveluntuottajille ja julkiselle asemille tehdyt takaisinvaihdot



Tulosten tarkastelua asiakasnäkökulmasta



Listautumiset kuukausittain terveysasema-alueittain sekä julkisten ja 

yksityisten terveysasemien osallistuminen valinnanvapauskokeiluun



Aktiiviset listautumiset ja takaisinvaihdot 

kuukausittain kumulatiivisesti 2017-2019



Aktiiviset listautuneet 2017-2019



Vaihdon syyt, ensimmäinen vaihdon tehneet 



Aktiiviset listautumiset ikäryhmittäin tuottajittain



Vaihdon syyt, useamman vaihdon tehneet 



Uudelleen valinnat kuukausittain toiselle yksityiselle 

palveluntuottajalle



Uudelleen valinnat toiselta yksityiseltä kullekin palveluntuottajille



Asiakkaiden jakautuminen alueittain; 

Mehiläinen 3043 asiakasta 2.8.2019



Asiakkaiden jakautuminen alueittain; 

Terveystalo 2154 asiakasta 30.8.2019



Asiakkaiden jakautuminen alueittain; 

Kunnanlääkärit 589 asiakasta 30.8.2019



Asiakkaiden jakautuminen alueittain; 

Medics24 271 asiakasta 30.8.2019



Asiakkaiden jakautuminen alueittain;

Pihlajalinna 649 asiakasta 30.9.2018



Palveluntuottajien jonotilanne (T3) kuukausittain 2017-2019



Palveluntuottajien jonotilanne (T3) kuukausittain 2017-2019



Palveluntuottajien jonotilanne (T3) kuukausittain 2017-2019



Kaupungin palautekanavan kautta tulleet palautteet

Palvelupaketin sisältö
22 %

Toimintamallit ja käytännöt 
14 %

Viestintä 
7 %

Palveluun tyytyväiset
5 %

Palveluun tyytymättömät
15 %

Asiakkaiden valintaoikeuden 
rajaaminen

15 %

Tietojärjestelmät
22 %

Palautekanavan palautteet v. 2017, 
yhteensä 43 palautetta

Palvelupaketin sisältö

Toimintamallit ja käytännöt

Viestintä

Palveluun tyytyväiset

Palveluun tyytymättömät

Asiakkaiden valintaoikeuden rajaaminen

Tietojärjestelmät



Kaupungin palautekanavan kautta tulleet palautteet

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



Kaupungin palautekanavan kautta tulleet palautteet

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



Kysely kuntalaisille valinnanvapaudesta 30.9.2019

Vastauksia 131

n Prosentti

Kyllä 64 49 %

En halunnut siirtyä yksityiselle palveluntuottajalle (siirryt kysymyksiin 4 ja 5) 52 40 %

En, koska asuinalueeni ei kuulunut kokeiluun (siirryt kysymyksiin 4 ja 5) 5 4 %

En tiennyt valinnanvapauden mahdollisuudesta (siirryt kysymyksiin 4 ja 5) 10 8 %



n Prosentti

Hyödyin merkittävästi 38 59 %

Hyödyin jonkin verran 18 28 %

En hyötynyt lainkaan 8 13 %



n Prosentti

Kyllä 25 40 %

En 38 60 %
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n Prosentti

Pysyn asuinalueeni mukaisella terveysasemalla 112 86 %

Aion vaihtaa terveysasemaa 12 9 %

Olen jo vaihtanut terveysasemaa 6 5 %





Ajatuksia valinnanvapaudesta, poimintoja vapaasta palautteesta

• En tullut edes ajatelleeksi valinnanvapauden 

käyttöä, koska palveluille ei ole ollut tarve.

• Loppui kesken

• Valinnan vapaudesta oli osalla ihmisistä väärä kuva, 

esim. ”vaihdan yksityiselle tuottajalle ja varaan heti 

ajan sydänlääkärille ja ortopedille.

• Kaupungilla on hyvät palvelut silloin kun niitä 

oikeasti tarvitsee.

• Valinnanvapauskokeilussa olin yhdellä 

palveluntuottajalla ja sain nopeasti vastaanottoajat 

sekä muuta palvelua. Keskusta oli työpaikan 

kannalta parempi kuin asuinalueeni terveyskeskus. 

Rahatilanteeni ei salli vaihtamista yksityiselle

• On ehdottoman tärkeää päästä pian hoitoon! Näin 

vaiva ei ehdi pahentua. Peruslabra ja -röntgen olivat 

samassa talossa, mikä helpotti sairasta ihmistä, 

jonka ei tarvinnut kulkea ehkä taksilla ympäri 

kaupunkia!

• Todella hyvin toimiva. Omalla asuinalueella ei kulje 

bussi terveyskeskukseen... Olin todella tyytyväinen 

ja harmittaa, että kokeilu päättyi. Vaihdoin 

naapurikaupunginosan terveyskeskukseen, koska 

sinne pääsee hyvin bussilla.

• Minulla valinnanvapauskokeilu meni vähän ohi 

koska olin työelämässä ja työterveyshuollon piirissä 

yksityissektorilla… 

• Valinnanvapaus on hyvä vaihtoehto, silloin kun oma 

terveysasema ei pysty tarjoamaan riittävää 

palvelua. Toisaalta olen sitä mieltä, että jokaiselle 

pitää tarjota oma lääkäri ja oma sairaanhoitaja. 

Tärkeää olisi, terveydenhoito olisi laadukasta ja 

pysyvää.

• Terveysasemani on ensisijainen, koska sijainti 

kävelymatkan päässä.

• Valinnanvapaus antoi nopeamman pääsyn lääkärin 

vastaanotolle, mutta ei muuta.

• Ikävä että loppui. Sai kokonaisvaltaista apua ja 

nopeammin aikoja.

• Ajatuksena ihan ok…. Kokeilinpahan systeemiä, 

kun oli tarjolla.

• Valinnanvapauskokeilulla oli merkittäviä 

ajankäytöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia 

perheessäni. On sääli, että kokeilu päättyi.  Oman 

terveysasemani henkilökunta on oikein ihanaa ja 

ammattitaitoista, mutta käytännönratkaisut olivat 

perheessäni vaihdon taustalla.



Tulosten tarkastelua järjestäjän ja julkisen 

palveluntuotannon kehittämisen 

näkökulmasta



Hankkeessa tehty ICT-kehittäminen

• Hankkeen aikana kaikki palvelusetelipalvelut on saatu 

hallinnoitavaksi yhteen järjestelmään, Effectoriin

• Järjestelmään toteutettiin kokeilun aikana seuraavat ominaisuudet:

– Asiakkaiden listautumistoiminnot, liittymä Suomi.fi -tunnistautumiseen

– Liittymä puolesta asiointiin (VRK) 

– Effica-integraatio: tieto asiakkaan valinnasta siirtyy Effectorista

potilastietojärjestelmä Efficaan 

– Vaihdon syyt –kyselyt

– Palse.fi –portaalissa palveluntuottajien vertailu 

– Kapitaatio- ja kannustinmallin mukaiset laskutustoiminnot

– Raportointi- ja seurantatyökalut

– Sähköinen terveysaseman vaihto (ainoana näin laajana Jyväskylässä?)

– Varjobudjettityökalu järjestäjän käyttöön

– Ostopalveluvaltuutustoiminnallisuus



Hankkeessa tehty ICT-kehittäminen

• Effector jää Jyväskylän kaupungin perusturvan käyttöön 

myös kokeilun jälkeen

– Palvelusetelit yhteensä neljällä palvelualueella, yhteensä 

25 seteliä

– Julkinen terveysaseman vaihto –toiminnallisuus

– Itsemaksettavien palveluiden tuottajarekisteri 

– Valmiudet ostopalveluvaltuutuksen käyttöönottoon

– Valmiudet asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin 

käyttöönottoon

– Laajat raportointi- ja seurantatyökalut 



Hankkeen aikana maksetut kapitaatiot



Palveluntuottajien ohjaus ja valvonta Jyväskylän 

valinnanvapauskokeilussa



Sosiaaliohjaus terveysasemilla

• Sosiaaliohjauksen käynnistyminen terveysasemilla on  lisännyt 

moniammatillista yhteistyötä, parantanut potilaiden kokonaisvaltaisen 

hoidon toteutumista sekä poistanut päällekkäistä työtä

• Jyväskylän perusturvan toimialan johtoryhmä linjasi keväällä 2019, että 

sosiaaliohjaus ja -neuvonta tulevat osaksi kaikkien sote-keskusten 

palvelukokonaisuutta myös kokeilun päättymisen jälkeen

 Kokeilussa kehitetty sosiaaliohjauksen toimintamalli vakiinnutetaan kaikkiin 

Jyten sote-keskuksiin ja toimintamalli tulee toteutumaan

• Hankkeessa valmistunut video sosiaaliohjauksesta:

https://www.youtube.com/watch?v=5kHXTuvQZno

https://www.youtube.com/watch?v=5kHXTuvQZno


Sosiaaliohjauksen tilastoja 2019 Jyte
1-9/2019



Sosiaaliohjauksen tilastoja 9/2019 Jyte
1-9/2019



Sosiaaliohjauksen tilastoja 9/2019 Jyte
1-9/2019



Palveluohjausvalmennukset

• Valinnanvapauskokeilun myötä eri palveluiden sote-ammattilaiset 

haluttiin saattaa yhteen ja rakentaa yhteistyötä heidän välilleen 

• Valmennuksia järjestettiin yhteensä 4 kertaa ja valmennettuja on 

yhteensä 80 työntekijää

• Hankerahoitusta käytettiin valmennuksiin yhteensä noin 80000 

euroa

• Valmennukset ovat antaneet henkilöstölle uutta tietoa sote-

palveluista sekä edesauttaneet ammattilaisten verkostoitumista

• Valmennuksissa tehdyt kehittämistyöt tehostaneet toiminnan 

organisointia, kehittäneet yksiköiden toimintamalleja ja poistaneet 

ammattilaisten päällekkäistä työtä



• Resurssien ja osaamisen oikea hyödyntäminen ja 

päällekkäisyyksien poistaminen avosairaanhoidon palveluissa

• Pitkäaikaissairaiden hoidon jatkuvuuden kehittäminen

• Ensikontakti terveyspalveluissa

• Lapsiperheiden palveluohjaus yhdestä pisteestä

• Tavoitettavuuden lisääminen OIVA-keskuksessa

• Marevan®–potilaasta suoran antikoagulantin käyttäjäksi

• Julkisen terveydenhuollon näkyvyys, brändäys

• Moniongelmaisen asiakkaan palveluverkon tunnistaminen

• Asiakkaan ohjautuvuus suun terveydenhuollossa

• Fysioterapian ajanvarauksen kehittäminen

• Ei-sairaanhoidollista tarvetta olevan asiakkaan ohjaus ja neuvonta

Palveluohjausvalmennuksen kehittämistehtävät



Palveluohjausvalmennuksen kehittämistehtävät

• Sote-keskuksen palveluverkon mallintaminen

• Monipalveluasiakkaan palveluverkon mallintaminen

• Opas tarkkailua / ensiapua vaativan potilaan hoitoon

• Hoitotarvikepalvelun kotijakelun kehittäminen

• Suun terveydenhuollon ajanvarauksen kehittäminen

• Potilaan kotiutumisprosessin mallintaminen

• Toimintakykymittareiden hyödyntäminen lyhytaikaishoidossa

• Sosiaaliohjaajan käytön optimointi valinnanvapausasemalle

• Jyten lastentoimintaterapian lähetekäytäntöjen kehittäminen

• Laboratoriotulokset tiedoksi asiakkaalle

• Päihde- ja mielenterveyden asiakkaiden asiakaslähtöisyys (matalan 

kynnyksen olohuone)

• Paljon terveydenhuollon palveluja tarvitsevien/erityistukitarpeessa 

olevien palvelupolun alkukuvaus



Palvelusetelitoiminnan kehittäminen

• Hankkeen tavoitteissa myös palvelustelitoiminnan kehittämien

• Yksi prosessi ja yhteinen sääntökirja kaikille palveluseteleille.

• Palvelustelijärjestelmän kilpailuttaminen, kehittäminen ja käyttöönotto

• Tuotteistettiin uudelleen ja määriteltiin palveluseteleiden arvo

- säännölliseen kotihoitoon

- tehostettuun palveluasumiseen

• Konsulttina NHG Consulting



Avosairaanhoidon palvelusetelin käyttöönotto

• Avosairaanhoidon palvelusetelin sääntökirja hyväksyttiin Perusturvalautakunnassa 

11.6.

• Valitessaan avosairaanhoidon palvelusetelin asiakas valitsee palvelukokonaisuuden, 

joka sisältää avosairaanhoidon palvelut (lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut mukaan 

lukien laboratorio ja röntgenpalvelut).

• Palvelu ei sisällä sosiaaliohjausta ja neuvontaa. 

• Palvelusetelin voivat tällä hetkellä valita kaikki asukkaat, joiden kotikunta on 

Hankasalmi. 

• Avosairaanhoidon palvelusetelitoimintaa voidaan laajentaa myös muihin Jyte kuntiin.

• Palveluntuottajahaku avattiin 11.9.2019 www.palse.fi

• Yksi palveluntuottaja on hakeutumassa.

• Sääntökirja löytyy Palsesta https://palse.fi/?page=svc&inst=230000000&orgpalv=9 ja 

Jyväskylän kaupungin sivuilta 

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

aantokirja.pdf

http://www.palse.fi/
https://palse.fi/?page=svc&inst=230000000&orgpalv=9
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perusturvan_palveluseteleiden_saantokirja.pdf


Hankkeiden talousluvut 2017-2019 
luvut päivitetty 21.10.2019



Hankkeen jatko 2019 
luvut päivitetty 14.10.2019

suunniteltu 

myönnetyn 

mukaan

toteutunut 

21.10. 

mennessä

Henkilöstömenot 253 500 240 551

Palvelujen ostot 1 131 083 756 046

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 250 651

Vuokrat 8 750 15 804

Investointimenot 1 250 0

Muut menot 4 167 6 482

1 400 000 1 019 534
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Linkkejä

• Valinnanvapauskokeilua koskevat raportit on kootusti:
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-hankasalmella-ja-uuraisilla-2

• TEAS –selvityshanke

”Asiakkaan valinnanvapaus ja asiakasarvon toteutuminen sote-

palveluissa palvelusetelilainsäädännön kautta (VArvo)” on julkaistu. 

Oheisten linkkien takaa tiedote ja julkaisu:
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tutkimus-asiakkaat-kokevat-valinnanvapauden-tarkeaksi-

arvoksi

https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-780-2

• Opinnäytetyö sosiaaliohjauksesta
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/opinnaytetyo_nieminen_meri.pdf

https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-hankasalmella-ja-uuraisilla-2
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tutkimus-asiakkaat-kokevat-valinnanvapauden-tarkeaksi-arvoksi
https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-780-2
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/opinnaytetyo_nieminen_meri.pdf



