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Valinnanvapaus



” Toimintamallit uudistetaan ja eri organisaatioiden tietojen 
yhteiskäyttö tehdään mahdolliseksi. Asiakkaan 
omatoimisuutta ja valinnanvapautta tuetaan ja sähköiset 
palvelut otetaan käyttöön. Kustannusten kasvua voidaan 
hillitä. Henkilöstö voi keskittyä työtehtäviin, jotka 
hyödyttävät eniten asiakkaiden hyvinvointia”

Toimenpide 1: Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintaprosessit – asiakas keskiöön

Toimenpide 2: Arvioidaan asumisperusteisen sosiaaliturvan 
tarkoituksenmukaista kohdentumista

Toimenpide 3: Toteutetaan palvelusetelikokeilu

Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihanke



Valinnanvapauskokeiluiden valtakunnalliset tavoitteet

1. Kuntalaisten – asiakkaiden näkökulma

* Kuka, ketkä, miten ja millä perustein vaihdetaan – valitaan palveluntuottaja

* Asiakastyytyväisyys-, kokemus ja asiakaskäyttäytyminen 

2. Palveluntuottajien näkökulma

* Millaisia palveluntuottajia – uusia – isoja – pieniä 

* Millainen korvausjärjestelmä

- kapitaatio, käyttöperusteinen, kannustin, sanktio, bonus

* Monituottajamallin toimivuus ja integraatio palveluiden ja toimijoiden välillä

3. Kaupungin oman toiminnan kilpailukykyisyys ja kehittäminen

* valinta myös julkisten yksiköiden välillä

* Järjestäjän ja tuottajan roolitukset

* Samat seuranta mittarit

* Kustannukset kokonaisuudessaan

4. Tietojärjestelmät ja tiedon kulku

* Prosessin järjestelmävaatimukset; järjestäjän, tuottajan ja asiakkaan/kuntalaisen näkökulmasta





Jyväskylän yhteistoiminta-alueen 
terveyskeskuksen valinnanvapauskokeilu 

• Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017

• Palveluntuottajat: Mehiläinen Terveyspalvelu, Medics24 ja Suomen 
Terveystalo

• Asukkaat voivat pysyä nykyisen terveysasemansa asiakkaana ilman 
valintaa tai vaihtaa osan terveysasemapalveluistaan toisen 
palveluntuottajan hoidettavaksi.

• Kokeilu koskee kuntalaisia, jotka asuvat Huhtasuon, Keskustan, 
Kuokkalan, Kyllön, Vaajakosken, Palokan, Hankasalmen ja Uuraisten 
terveysasemien alueilla.

• Kokeilu ei koske niitä henkilöitä, jotka ovat palveluasumisen asukkaita, 
eikä Jyväskylässä Korpilahden, Säynätsalon ja Tikkakosken 
terveysaseman alueen asukkaita.

• Palveluntuottajat käyttävät Jyten potilastietojärjestelmää

• Lähetekäytännöt ovat samat kuin terveysasemalla
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Valinnanvapauskokeilun sisältö
- Mitä valitset ja mitä se maksaa?

• Tehdessäsi valinnan, valitset avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen 
palvelupaketin.

• Voit siis valita, käytkö lääkärin, hoitajan tai sosiaaliohjaajan vastaanotolla 
kunnan terveysasemalla vai yksityisellä terveysasemalla. 

• Asiakasmaksu on yksityisellä saman suuruinen kuin kaupungin 
terveysasemilla. Lasku tulee Jyväskylän kaupungilta. Palveluntuottaja ei 
laskuta asiakasta valinnanvapauspalvelusta

• Kaupunki maksaa tuottajille kapitaatiokorvauksen jokaisesta valinnan 
tehneestä asiakkaasta.
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Avosairaanhoidon
palvelut 



Lääkärin ja sairaanhoitajan 
vastaanotot 

• hoidolliset arviot

• pitkäaikaissairauksien seurantakäynnit (mm. astma-
ja diabeteskontrollit)

• terveystarkastukset (mm. työttömien 
terveystarkastus, ajokorttitodistukset, omaishoitajien 
terveystarkastus)

• tarvittavat lähetteet, todistukset, lausunnot, 
kuntoutussuunnitelmat

• toimenpiteet

• pikatestit, kuvantaminen, laboratoriotutkimukset



Valinnan ulkopuolelle jäävät, 
ennallaan säilyvät palvelut mm: 

- neuvola, koulu , opiskelija- ja työterveydenhuollon 
palvelut

- päivystyksen ja erikoissairaanhoidon palvelut

- hoitotarvikejakelu ja apuvälinepalvelu

- fysioterapia

- erityistyöntekijöiden palvelut (päihdehoitaja, 
depressiohoitaja, psykologi ym.)

- erikoisvastaanottojen palvelut (skopiat, 
rasituskokeet ym.)



Sosiaaliohjaajan vastaanotto 
terveysasemilla

Sosiaaliohjaaja antaa neuvoa ja ohjausta
• elämäntilanteeseen ja sen muuttumiseen liittyvissä asioissa 

• arjessa selviytymiseen liittyvissä asioissa

• työhön, opiskeluun tai työttömyyteen liittyvissä asioissa

• asumisen asioissa

• jos huolena on yksinäisyys

• talousasioissa

• kuntoutus- ja palvelujärjestelmien kartoittamisessa

• Muissa huolta aiheuttavissa asioissa

Sosiaaliohjaaja ei tee viranomaispäätöksiä, mutta ohjaa tarvittaessa 
asianmukaisen viranomaisen luokse.



Palveluntuottajan valinta

• Valinnanvapaus ei ole uutta

• Julkinen ja yksityinen sektori ovat tuottaneet palveluita yhdessä 
jo pidemmän aikaa, esimerkiksi palvelusetelitoiminnan ja 
erilaisten ostopalvelusopimusten avulla

• Jatkossa erilaisten valintojen määrä kasvaa

• Palveluita ja valintojen tekemistä koordinoidaan kansallisesti, 
silti varmasti muodostuu erilaisia polkuja

– Sote-keskus valinta kansallisella tasolla, OmaKantaa ja 
Suomi.fi palvelua hyödyntäen

– Palvelusetelituottajat, henkilökohtaisen budjetin tuottajat ja 
itse maksettavien palveluiden tuottajat ovat jatkossa 
valittavissa maakunnallisissa järjestelmissä



Palveluntuottajan valinta 
valinnanvapauskokeilussa

Voit tehdä valinnan:

1. Osoitteessa www.palse.fi/jyvaskyla

2. Asioimalla valinnanvapauskokeiluun 
hyväksytyn palveluntuottajan luona

3. Asioimalla nykyisellä 
terveysasemallasi



Valinnanvapauskokeilu
- Palveluntuottajan valinta ja vaihtaminen

• Valintasi tulee voimaan 7 vuorokauden kuluttua siitä, kun olet 
tehnyt valinnan.

• Valinta on voimassa 6 kuukautta kerrallaan.

• Voit jatkaa saman palveluntuottajan asiakkaana ilman eri ilmoitusta.

• Uusi valinta pitää tehdä, jos:

– haluat vaihtaa tuottajaa

– tai palata yksityiseltä tuottajalta kunnan terveysaseman 
asiakkaaksi

• Samassa osoitteessa voi vaihtaa myös julkista 
terveysasemaa



Valinnan tekeminen netissä: 
www.palse.fi/jyvaskyla



Palveluseteleistä

• Palveluseteleiden käyttäminen on yksi tapa järjestää 
palveluita

• Jyväskylässä on pitkä historia palveluseteleiden 
käyttämisestä

• Käytössä olevat palvelusetelit ja hyväksytyt 
palveluntuottajat löytyvät Palsesta

• Palveluseteli myönnetään asiakkalle: Palvelusetelin 
saaminen edellyttää aina palveluntarpeen arviointia 
kyseisessä palvelussa (tai lähetettä)

• Asiakas valitsee itse palveluntuottajan ja sopii palvelun 
aloittamisesta

www.jyvaskyla.fi/palveluseteli



Palse.fi-portaali, www.palse.fi



Palse.fi-portaali



Palse.fi-portaali



Itse maksettavat palvelut



Itse maksettavat palvelut



Asiakasseteleistä

• Toimintaperiaatteet ja ehdot eivät juurikaan muutu

• Isoin muutos: Asiakasmaksut perii jatkossa järjestäjä

– Vaikuttaa asiakasseteleiden arvoon

• Uuden lain voimaan tuloon saakka noudatetaan palvelusetelilakia

• Valinnanvapauslakiluonnoksessa todetaan:

– Liikelaitoksen on tarjottava asiakkaille asiakasseteli vähintään 
määritellyissä palveluissa (sosiaalinen kuntoutus, kotipalvelu, kotihoito, 
asumispalvelut vammaisille, kotisairaanhoito vammaisille, lääkinnällisen 
kuntoutuksen palvelut, suunhoidossa tarpeelliset hammasproteettiset
hoidot)

– Maakunta voi lisäksi päättää, että se ottaa asiakassetelin käyttöön 
muissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa
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Henkilökohtainen budjetti



Henkilökohtaisesta budjetista

• Henkilökohtaista budjettia myönnetään lähtökohtaisesti 
ikäihmisille ja vammaisille joilla on paljon 
palveluntarvetta

• Palveluohjaaja suunnittelee palvelukokonaisuuden 
yhdessä asiakkaan kanssa

• Asiakkaalle myönnetään tietty budjetti, maakunta 
maksaa kustannukset suoraan palveluntuottajalle



Linkkejä
• Tietoa Jyväskylän kokeilusta kaupungin nettisivuilla: 

http://www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus

• Valintasivusto: www.palse.fi/jyvaskyla

• Palveluseteleistä: www.jyvaskyla.fi/sote/palveluseteli

• Maakuntavalmistelu http://www.ks2021.fi/

• Kansallinen valmistelu www.alueuudistus.fi
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Medics24 233

Mehiläinen 3329

Terveystalo 2041 yht. 5603

Uudelleenvalinnat

- terveysasemat 723

- toinen yksityinen 437

Kokeilu päättynyt 262 yht. 7025

Valinnat 13.11.2018



Kiitos!

Kysymyksiä ja keskustelua?


