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MISSÄ ARVIOINNISSA MENNÄÄN?
PROSESSI JA AIKATAULU
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09/2017: Analyysi ja raportointi

Lähtötilanteen kartoitus Näkemykset kokeilun aikana Näkemykset kokeilun jälkeen
2017

Henkilöstökysely

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Asiakaskysely

Järjestäjän haastattelu 
(johto + projektipäälliköt)

2018 2019

12/2017: Analyysi ja raportointi

03/2018: Analyysi ja raportointi

06/2018: Analyysi ja raportointi

09/2018: Analyysi ja raportointi

12/2018: Analyysi ja raportointi

03/2019: Analyysi ja raportointi
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(johto + projektipäälliköt)
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(johto + projektipäälliköt)
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(mukana olevat ja ei-olevat)
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(mukana olevat ja ei-olevat)

Palveluntuottajien haastattelut 
(mukana olevat)

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Taloudelliset 
seurannaisvaikutukset

Asiakaskysely

Asiakaspalautteiden analyysi

Asiakaspalautteiden analyysi

Asiakaspalautteiden analyysi

Asiakaspalautteiden analyysi

Asiakaspalautteiden analyysi

Asiakaspalautteiden analyysi

Henkilöstökysely



Raportti Q4/2018

Tähän raporttiin on arviointisuunnitelman mukaisesti koottu tietoja asiakkaiden ja 
henkilöstön kokemuksista, ja raportin tiedonkeruun painopiste on ollut kyselyiden 
tuottamissa aineistoissa. Lisäksi raportissa on hyödynnetty alueiden toimittamia 
tilastotietoja, asiakaspalautteita sekä vaihtoportaaleista saatavia tietoja. Raporttiin on 
myös koottu mediatietokantojen antamia tietoja. 

Tässä raportissa on nostettu arviointimallin kysymyksistä esiin ainoastaan ne, joihin 
pystytään viimeisen kvartaalin aikana kerätyn tiedon valossa nostamaan esiin 
havaintoja. Arviointikehikko löytyy kokonaisuudessaan raportin lopusta liitteistä.

Raportissa on hyödynnetty kokeilualueiden ja yritysten toimittamia tietoja, joiden 
oikeellisuutta ei ole validoitu. 
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Asiakkaan näkökulma



Tiivistelmä asiakkaan näkökulmasta 
raportissa Q4/2018
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• Vaihtajien kokonaismäärä on jatkanut kasvuaan kaikilla kokeilualueilla, mutta 
kuukausittaiset vaihtojen määrät ovat vähentyneet kokeilujen alkukuukausiin 
verrattuna.

• Asiakaskyselyn tulokset ovat hyvin linjassa viime vuoden kyselyn tulosten kanssa.

• Vaihdon tekemisellä ei aineiston valossa ole yhteyttä sosioekonomiseen taustaan.

• Suurimmalla osalla (63%) vastaajista oli vastaanottokäynnin tarve vaihdon tehdessään.

• Yksityisen palveluntuottajan valinneet ovat tyytyväisempiä palvelun saatavuuteen, 
henkilökohtaisten tarpeiden huomioimiseen ja sähköisiin palveluihin.

• Yksityisille palveluntarjoajille kirjautuneet asiakkaat kokevat selvästi useammin, että valinnan 
tekeminen on tehty helpoksi. He myös suhtautuvat positiivisemmin valinnanvapauteen.

• Enemmistö vastaajista arvioi, että heidän saamissaan palveluissa on huomioitu heidän 
henkilökohtaiset tarpeensa hyvin. 

• Lääkäriaikojen saatavuus vaihdon syynä korostuu yksityisten tuottajien asiakkailla, kun taas 
julkisen sektorin asiakkailla sijainti korostuu vaihdon syynä. 



Tiivistelmä kokeilualueiden erityispiirteistä
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Hämeenlinna Jyväskylä Keski-
Uusimaa

Tampere Ylä-Savo Päijät-Häme

Mitkä palvelut 
sisältyvät 
kokeiluun?

• Yhteydenotto- ja 
alkuvaiheen 
ohjaukseen liittyvät 
palvelut

• Yleislääkärin ja 
sairaanhoitajan 
vastaanotot

• Psykiatrisen 
sairaanhoitajan 
vastaanotto

• Sosiaaliohjaajan 
vastaanotto 
(neuvonta, ohjaus, 
kartoitus)

• Laboratorio- ja 
röntgenpalvelut 
(yleislääkäritasoise
t)

• Yleislääkärin ja 
sairaanhoitajan 
vastaanotot

• Sosiaaliohjaajan 
vastaanotto 
(neuvonta, 
ohjaus, kartoitus)

• Laboratorio- ja 
röntgenpalvelut 
(yleislääkäri-
tasoiset)

• Yleislääkärin ja 
sairaanhoitajan 
vastaanottopalv
elut rajauksin

• Laboratorio- ja 
röntgenpalvelut 
(yleislääkäri-
tasoiset)

• Henkilökohtainen 
budjetti 
määritellyille 
asiakasryhmille

• Suun 
terveydenhuollon 
suoran valinnan 
palvelut

• Yleislääkärin ja 
sairaanhoitajan 
vastaanotot 

• Vastaanoton 
yhteydessä
tehtävät 
veritestit

• Perustason 
päihde- ja 
mielenterveys-
työ

• Sosiaaliohjaus
• Fysioterapeutin 

palvelut

• Yleislääkärin 
vastaanotto

• Laboratorio- ja 
röntgen-
palvelut 

• Fysio-terapeutin 
ohjauspalvelut 
(1-3 käyntiä)

• Jalka- ja 
ravitsemus-
terapia

• Yleislääkärin ja 
sairaan-hoitajan 
vastaanotot 
(sis. akuutti- ja 
pitkäaikais-
hoidon, myös 
reuma, diabetes, 
astma) 

• Perustason 
laboratorio- ja 
kuvantamis-
tutkimukset

Kuinka usein 
voi vaihtaa 
palvelun-
tuottajaa?

Kerran kuussa. 6 kuukauden välein. 6 kuukauden välein. 3 kuukauden välein. Kerran kuussa. 6 kuukauden välein.

Kokeilun 
alkamis-
ajankohta

2/2017 2/2017 5/2017 3/2017 1/2017 5/2018

Alueen 
erityispaino-
pisteitä

Sähköiset palvelut Järjestöyhteistyö Bonus- / 
sanktiomalli
Henkilökohtainen 
budjetti

Suoriteperusteinen
korvausmalli

Mallin toimivuus 
haja-asutus
alueella



9

Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja? 
VAIHDON TEHNEIDEN OSUUS

• Pääsääntöisesti  vaihtomäärät ovat kehittyneet aiempien kvartaalien linjassa: 
kuukausittaiset vaihtojen määrät (ka) ovat vähentyneet kokeilujen alkuun verrattuna 
kaikilla alueilla.

• Lokakuun piikkiä uudelleen vaihtojen kohdalla selittää Pihlajalinnan lopettaminen 
Jyväskylän kokeilussa ja Pihlajalinnan lähes 600 asiakkaan vaihtaminen toiselle 
tuottajalle. 

• Q4-kvartaalissa Päijät-Hämeen kokeilun ensimmäisillä asiakkailla on ollut 
mahdollisuus vaihtaa tuottajaansa uudelleen, mutta vaihtomahdollisuutta on 
toistaiseksi käytetty melko vähän. Myös muilla alueilla uudelleen vaihtajien ja 
erityisesti useamman kuin kerran uudelleen vaihtaneiden määrät ovat pysyneet 
matalina. 



Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja? 
TEHDYT VALINNAT KOKEILUN ALUSTA LÄHTIEN
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274 388 416 486
545

145 133 158
118

186 155 213

766

183
320

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Valintoja yhteensä (kaikki alueet)
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Useamman kuin 1. kerran tehtyjä uudelleenvalintoja yhteensä ko. kuukauden aikana
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Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja? 
VAIHTAJIEN MÄÄRÄ KUUN ENSIMMÄISENÄ PÄIVÄNÄ ALUEITTAIN

Vaihtajien määrä kuukausittain kokeilun aikana. Jokaisen kuukauden 1. päivä tieto niistä asiakkaista, jotka ovat 
sinä päivänä asiakkaiksi listautuneina yksityisille palveluntuottajille. Ylä-Savon kohdalla vain alkuperäisen 
kokeilualueen tiedot. 

9456

7350

5680
3 820

2926
3680

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

Vaihtajien lukumäärä

Keski-Uusimaa Hämeenlinna Tampere Jyväskylä Ylä-Savo Päijät-Häme 
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Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja? 
TEHDYT VALINNAT JA VAIHDON TEHNEIDEN OSUUS

Hämeen-
linna

Jyväskylä Keski-
Uusimaa

Tampere Ylä-Savo* Päijät-
Häme

Vaihtaneiden %-
osuus
(1.12.2018)

20%
(3680)

4%
(5680)

5%
(9456)

13%
(2926)

10%
(7350)

4%
(3820)

Aktiivisia valintoja 
kokeilun alusta 
lähtien

4670 6391 9467 3096 5881 3875

Aktiivisia vaihtoja 
lkm/kk (ka) 
vuonna 2017

304 289 675 234 370 -

Aktiivisia vaihtoja 
lkm/kk (ka) 
vuonna 2018

121 360 370 69 131 554

Uudelleen-
valintoja kokeilun 
alusta lähtien

549 1090 306 189 1005 36

Useamman kuin 
1. kerran tehdyt 
uudelleenvalinnat 
kokeilun alusta 
lähtien

69 81 - 22 36 -

*Ylä-Savon luvuissa mukana vain alkuperäinen kokeilualue ennen laajentumisia. 
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Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja? 

Hämeenlinnassa on 
tiedotettu kokeilusta 
aktiivisesti, ja siellä asukkaat 
ovat siitä erityisen hyvin 
tietoisia. 

Muilla alueilla tulokset ovat 
saman suuntaisia tai hieman 
heikommat kuin vuotta 
aiemmin. Suurin osa 
viestintäpanostuksista on 
tehty kokeilun alkuvaiheessa.
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0% 25% 50% 75% 100%

Hämeenlinna (n=49)

Ylä-Savo (n=180)

Tampere (n=62)

Jyväskylä (n=159)

Päijät-Häme (n=157)

Keski-Uusimaa (n=349)

Olen tietoinen kuntani alueella käynnissä olevasta 
mahdollisuudesta valita terveydenhuollon palvelujeni 

palveluntuottaja, %.

1 Täysin eri mieltä 2 3 4 5 Täysin samaa mieltä En osaa sanoa



Onko asiakkailla riittävästi tietoa saatavilla 
valinnan tekemiseksi?
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Kuntani tarjoama tieto valinnanvapauskokeilusta on 
ymmärrettävää

Kunnassani on tiedotettu mahdollisuudestani valita tiettyjen 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujeni palveluntuottaja

Tiedän, mistä saan lisätietoa valinnanvapauskokeilusta, jos 
tarvitsen sitä

Kunnassani on tarjolla riittävästi tietoa valinnanvapauskokeilusta

Tiedän, mitä palveluja valinnanvapauteeni kuuluu 
valinnanvapauskokeilussa

Minulla on riittävästi tietoa oikeuksistani 
valinnanvapauskokeiluun liittyen

Minulla on riittävästi tietoa kuntani eri palveluntuottajista 
valintani tueksi

Olen itse aktiivisesti hakenut tietoa valinnanvapauskokeilusta

Arvioi seuraavia väittämiä, % (n=900–951)

1 Täysin eri mieltä 2 3 4 5 Täysin samaa mieltä En osaa sanoa



Onko asiakkailla riittävästi tietoa saatavilla 
valinnan tekemiseksi?

15

Avovastauksissa esiin nousseita huomioita
Tietoisuus kokeilusta
• Tiedotus ei ole tavoittanut kaikkia kokeilun piiriin kuuluvia asukkaita. Monet 

avovastaajista eivät ole tietoisia valinnanvapaudesta, vaikka kertovat käyttäneensä 
terveydenhuollon palveluita kokeilun aikana. 

• Toisaalta moni kertoo, ettei myöskään ole seurannut teeman uutisointia tai 
tiedotusta, sillä on tyytyväinen nykyisen tuottajansa toimintaan. 

• Kokeilun yksityiskohdat (sekä sisältö että valinnan tekeminen) ovat epäselviä myös 
monille kokeilusta tietoisille. 



Onko asiakkailla riittävästi tietoa saatavilla 
valinnan tekemiseksi?
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Avovastauksissa esiin nousseita huomioita. Huomiot koskevat sekä yksityistä että julkista 
sektoria ellei toisin todettu.

Toiveet tiedonsaannille (”Millaista tietoa tuottajista toivoisit saavasi valintasi tueksi”?)

• Tiedotusta kokeilusta ja tuottajista (ml. yhteystiedot ja soittoajat) toivotaan tietoa 
erityisesti kirjeellä kotiin. 

• Eri tuottajista toivotaan vertailutietoja (laatu, asiakaskokemukset, jonot jne.). 
Vertailutietoja toivotaan saatavan muun tiedottamisen ohessa kotiin kirjeitse.

• Kokeiluista toivotaan ylipäätään lisätietoja, sillä kokeilu on jäänyt etäiseksi monille. 
Lisäksi erityisesti hinnoista, kokeiluun kuuluvista palveluista sekä valinnan 
vaikutuksista erikoissairaanhoitoon pääsyyn toivotaan lisätietoa. 

• Monet asiakkaat toivovat, että viestinnässä kerrottaisiin selkeästi, miten vaihto 
tapahtuu ja mitä tapahtuu vaihdon myötä: milloin asiakkuus vaihtuu, mitä 
palveluita voi käyttää, kehen otetaan yhteyttä jne. 

• Kokeiluiden jatkosta ja asiakkuuden jatkumisesta toivotaan lisätietoja. 



Onko asiakkailla riittävästi palvelutarpeeseen 
sopivia vaihtoehtoja tarjolla?  
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Yksityisen palveluntuottajan valinneet ovat tyytyväisempiä palvelun saatavuuteen, 
henkilökohtaisten tarpeiden huomioimiseen ja sähköisiin palveluihin.
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Tarvitsemani palvelut ovat olleet hyvin saatavilla.***

Kunnallinen (n=513)

Yksityinen (n=116)

Saamassani palvelussa on huomioitu hyvin henkilökohtaiset …

Kunnallinen (n=511)

Yksityinen (n=115)

Palveluntuottajani tarjoaa riittävästi sähköisiä palveluita (esim. …

Kunnallinen (n=503)

Yksityinen (n=114)

Arvioi seuraavia väittämiä. Palveluita viimeisen 3 vuoden aikana käyttäneet asiakkaat, 
% 

1 Täysin eri mieltä 2 3 4 5 Täysin samaa mieltä En osaa sanoa

*** Kunnallisen tai yksityisen palveluntuottajan valinneiden vastausten eroavaisuuden tilastollista merkitsevyyttä on arvioitu 
Khii2-testillä: ***=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05. Pienestä otoskoosta johtuen merkinnän puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita, 
etteikö eroja voisi olla.



18%
15%

25%
22%

20%
18%

22%
13%

4%
15%

16%
20%

17%

13%
22%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Sukupuoli   Nainen(n=396)
Mies (n=522)

Ikä*   18 - 24 vuotta (n=8)
25 - 34 vuotta (n=45)
35 - 44 vuotta (n=66)
45 - 54 vuotta (n=87)

55 - 64 vuotta (n=212)
Yli 65 vuotta (n=493)

Terv. huollon käynnit viim. 3 v. aikana   Ei yhtään käyntiä (n=47)
1 käynti (n=54)

2-5 käyntiä (n=379)
6-10 käyntiä (n=229)

Yli 10 käyntiä (n=208)

Säännöllistä hoitoa ja seurantaa vaativa sairaus***   Kyllä (n=574)
Ei (n=324)

Yksityiselle palveluntuottajalle siirtyneiden osuus vastaajista taustamuuttujien eri 
vastaajaluokissa, %. Esimerkki lukuohjeena: 

”Viimeisen kolmen vuoden aikana 
yhden terveydenhuollon käynnin 

tehneistä kyselyn vastaajista 15 % on 
vaihtanut yksityiselle 

palveluntuottajalle. Terveydenhuollon 
käynnit viime vuosina eivät kuitenkaan 
selitä vaihdon tekemistä tilastollisesti 

merkitsevällä tasolla.”

Huom. tilastot toteutuneista 
vaihdoista eivät huomioi eri väestö- ja 
kävijäryhmien osuutta kokeilualueen 

väestöstä. Siten näiden tilastojen 
pohjalta ei voida tehdä johtopäätöstä 
siitä, ketkä vaihtoja erityisesti tekevät, 

ellei niitä ole suhteutettu alueen 
väestödemografiaan.

Ketkä hyödyntävät valinnanvapautta?
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Vaihtoja ovat tehneet vähiten yli 65-vuotiaat ja henkilöt, joilla ei ole ollut mitään hoidon tarvetta. 
Pitkäaikaissairaus vähentää todennäköisyyttä kaikissa ikäryhmissä. 



Ketkä hyödyntävät valinnanvapautta?
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• Pienet havaintomäärät eivät 
mahdollista täysimääräistä 
tulojen ja vaihdon tehneiden 
tarkastelua.

• Työssä olevat tai yrittäjät ovat 
tehneet vaihtoja muita ryhmiä 
enemmän.

• Tuloilla ei tämän aineiston 
perusteella voida osoittaa olevan 
yhteyttä vaihdon tekemiseen. 
Yhteyttä ei havaittu myöskään 
edellisen vuoden tarkastelussa.

33% (5 hlö)

22% (14)

21% (15)

14% (5)

11% (3)

18% (7)

11% (14)

13% (19)

8% (5)

19% (9)

0% 10% 20% 30% 40%

Alle 1 000 euroa

1 000–1 999 euroa

2 000–2 999 euroa

3 000–3 999 euroa

4 000 euroa tai enemmän

Valinnan tehneet eri tuloluokissa, % vaihtaneista

Työssä olevat (n=215) Eläkeläiset (n=419)

Kotitalouden yhteenlasketut tulot on jaettu kulutusyksikköä kohden siten, että ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 
aikuiset 0,7 ja lapset 0,5. Kulutusyksiköiden käyttäminen mahdollistaa koostumukseltaan erilaisten kotitalouksien 
vertailemisen.

21%

16%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Työssä tai yrittäjä 
(n=274)

Työtön (n=32)

Eläkkeellä tai 
työkyvyttömyyseläkke

ellä (n=578)

Työmarkkina-asema*, vaihtaneiden osuus, %



Ketkä hyödyntävät valinnanvapautta?
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Minulla oli 
vastaanottokäynnin tarve

63 %

Minulla ei ollut 
vastaanottokäynnin 

tarvetta
37 %

Jos olet tehnyt terveyspalveluntuottajan valinnan, kumpi seuraavista tilanteista 
kuvaa parhaiten tilannettasi valintahetkellä? (n=153)



Ketkä hyödyntävät valinnanvapautta?
Näkemyksiä valitsemisesta ja valinnanvapaudesta

21

Yksityisille palveluntarjoajille kirjautuneet asiakkaat kokevat selvästi useammin, että valinnan tekeminen on 
tehty helpoksi. He myös suhtautuvat positiivisemmin valinnanvapauteen. Tulokset vastaavat edellisvuotisia.
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Valinnan tekeminen on tehty kunnassani helpoksi.***

Kunnallinen (n=738)

Yksityinen (n=150)

Pidän valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 
tärkeänä asiana.***

Kunnallinen (n=743)

Yksityinen (n=151)

1 Täysin eri mieltä 2 3 4 5 Täysin samaa mieltä En osaa sanoa



Ketkä hyödyntävät valinnanvapautta?
Kunnalliselle terveysasemalle jääneet
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Tarvitsin hoitoa nopeammin kuin minun oli mahdollista vaihtaa 
palveluntuottajaa.a

Palveluntuottajan vaihtaminen on vaivalloista.a

Henkilökohtainen suhde terveysaseman hoitohenkilökunnan 
kanssa.a

Valinnanvapauteni mahdollisuudet ovat minulle epäselvät.a

Nykyisellä terveysasemalla tunnetaan hoitohistoriani.a

Jos palveluntuottajasi on edelleen kunnallinen terveysasema, onko seuraavilla 
tekijöillä ollut merkitystä valintaasi? (n=486–524)

1 Ei ole ollut lainkaan merkitystä 2 3 4 5 On ollut erittäin suuri merkitys



Onko palveluun pääsy sujuvaa?
Tarvitsemieni palveluiden saatavuus
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Kunnallinen (n=452)

Yksityinen (n=106)

Tarvitsemani palvelut ovat olleet hyvin saatavilla.

1 Täysin eri mieltä 2 3 4 5 Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
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Tarvitsemieni palveluiden saatavuus*** 

1 Heikentynyt merkittävästi 2 3 4 5 Parantunut merkittävästi



Onko palveluun pääsy sujuvaa?
T3-LUVUN KUUKAUSITTAINEN KESKIARVO

24

T3-luvun*
keskiarvo 
v. 2017

Hämeen-
linna

Jyväskylä Keski-
Uusimaa

Tampere Ylä-Savo Päijät-Häme

Julkinen 29 38 - 33 15 -

Yksityinen 2 3 0 9 - -

T3-luvun*
ka v. 2018

Hämeen-
linna

Jyväskylä Keski-
Uusimaa

Tampere Ylä-Savo Päijät-Häme

Julkinen 27 (-2pv) 26 (-12pv) - 24 (-9pv) 4 (-9pv) -

Yksityinen 1 (-1 pv) 7 (+4pv) 0 9 3 2

Jyväskylän, Tampereen ja Ylä-Savon julkisen puolen T3-luvut ovat laskeneet vuonna 2018, muuten 
T3-lukujen kehityksessä ei aluetasolla ole havaittavissa selvää trendiä kokeilun aikana. Yksityisillä 
tuottajilla luvut ovat pääsääntöisesti selvästi matalampia. 
Keski-Uudenmaan kohdalla on huomioitava, että alueella on käytössä kannustinjärjestelmä, joka 
ohjaa palkitsee nopeasta hoitoon pääsystä.

*T3-luku on mediaani terveysasemien lääkärien ajanvarausaikojen 3. vapaana olevasta 
kiireettömästä ajanvarausajasta kalenteripäivissä. 



Kokevatko asiakkaat tulevansa kuulluksi ja asiallisesti 
kohdelluiksi?
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Enemmistö arvioi, että heidän saamissaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on huomioitu heidän 
henkilökohtaiset tarpeensa hyvin. 
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Saamassani palvelussa on huomioitu hyvin henkilökohtaiset 
tarpeeni (n=576)

Olen saanut riittävästi henkilökohtaista palvelua 
palveluntuottajaltani (n=581)

Arvioi seuraavia väitteitä:

1 Täysin eri mieltä 2 3 4 5 Täysin samaa mieltä En osaa sanoa



Millaisia vaikutusmahdollisuuksia asiakkailla on 
omaan palveluunsa? 
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Arvioi valinnanvapautta ja palveluntuottajaasi:

Arvioi muutoksia kokeilun käynnistymisen jälkeen laadussa ja vaikutusmahdollisuuksissa:
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Pidän valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 
tärkeänä asiana (n=631)

Minulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa omaan palveluuni (n=568)

1 Täysin eri mieltä 2 3 4 5 Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
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Saamani palvelun laatu (n=547)

Omat vaikutusmahdollisuudet palveluuni (n=544)

1 Heikentynyt merkittävästi 2 3 4 5 Parantunut merkittävästi



Valinnan syyt
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Kunnallisen tai yksityisen palveluntuottajan valinnan syyt (voi valita useita):

Yksityinen (n=150) Kunnallinen (n=715)
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Kokevatko asiakkaat tulevansa kuulluksi ja 
asiallisesti kohdelluiksi?

Avovastauksissa esiin nousseita huomioita. 

Palveluiden laatu
• Vain harva vastaaja tuo vastauksissaan esiin kokeilusta johtuvia muutoksia, tyypillisesti 

avovastauksissa kuvataan yleisiä kokemuksia terveydenhuollosta. 
• Pääasiassa palveluiden koetaan toimivan hyvin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
• Positiiviset kommentit painottuvat erityisesti hoitohenkilökunnan ystävällisyyteen ja 

asenteeseen, kun taas kritiikissä korostuvat koetut puutteet hoidon laadussa ja sisällössä. 
• Lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan vaihtuvuus koetaan palvelun laatua alentavana 

tekijänä. 
• Heikko tavoittavuus puhelimitse koetaan puutteena palveluiden laadussa. Myöskään 

takaisin soitto palvelu ei aina toimi. 

Muut kommentit
• Pitkät jonotusajat erityisesti lääkärin vastaanotolle harmittavat vastaajia. Tämä nousee 

esiin kaikissa kysymyksissä, joihin on ollut mahdollista jättää avovastaus. 
• Toisaalta kokeilun ansioksi lasketaan nopeutunut hoitoon pääsy. 
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Miten asiakkaat ylipäätään kokevat 
valinnanvapauskokeilun? 
Avovastauksissa esiin nousseita huomioita. 

Positiivisen suhtautumisen taustoja
• Valinnanvapauden koetaan parantavan palveluiden laatua ja saatavuutta. 
• Kilpailun uskotaan kirittävän palveluntarjoajia parempaan suoritukseen.
• Kokeilun aikana palveluntuottajaa vaihtaneet ovat olleet tyytyväisiä mahdollisuuteen 

valita, ja toivovat tälle jatkoa. 

Negatiivisen suhtautumisen taustoja
• Monet kriittisesti valinnanvapauteen suhtautuvat toivoisivat määrätietoista panostusta 

julkisen sektorin palveluihin. Yksityisen sektorin rooli kasvun epäillään lisäävän 
eriarvoistumista. 

• Osa vastaajista kokee valinnanvapauden hyödyttävän liikaa monikansallisia yrityksiä. 
• Turhautuminen sote-uudistuksen viivästymiseen näkyy kriittisenä suhtautumisena 

kokeiluun. 
• Pienillä paikkakunnilla valinnanvapauden ei nähdä toteutuvan pienen tuottajamäärän 

vuoksi.

Muita kommentteja
• Vastaajat toivovat joustavampaa asiointia julkisen ja yksityisen välillä. 
• Valinnanvapaus näyttäytyy monille epäselvänä eikä muutos nykytilaan hahmotu.



Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja? 
KOKEILUN MEDIANÄKYVYYS
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Huomioita:

• Uutisoinnit ovat pääsääntöisesti sävyltään neutraaleja.

• Vaihtomääriä pidetään uutisoinnissa pääsääntöisesti 
matalina.

• Lokakuussa mediaosumia on eniten johtuen 
kokeilualueiden jatkopäätöksistä. 

• Tampereella lokakuun piikkiä selittää myös 500:n 
asiakkaan lisäkiintiön avaaminen suun terveydenhuollon 
kokeilussa. 

• Tampereella ja Keski-Uudellamaalla mediaosumat 
sisältävät sekä sote-keskuskokeiluun että suun terveyden 
kokeiluun liittyvää uutisointia. 

” Hämeenlinnan 
valinnanvapauskokeilussa 
olevat terveysyhtiöt: 
Lääkärissä on käyty niin 
usein, että vuosikorvausta 
on nostettava”

”Keski-Uudenmaan 
valinnanvapauskokeilu sai 
jatkorahoituksen – mutta 
kokeilu on lopetettava jo 
ensi syksynä”

Ovatko kokeilussa mukana olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita palveluntuottaja? 
KOKEILUN MEDIANÄKYVYYS

”Valinnanvapaus ei 
kiinnostanut Jyväskylän 
seudulla: Alle viisi prosenttia 
vaihtoi yksityiselle”

”Nämä menevät varmasti 
taas kuumille kiville –
Paikkoja suun 
terveydenhuollon 
valinnanvapauskokeiluun 
jaossa... Nopeimmille”
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Järjestäjän näkökulma



Tiivistelmä järjestäjän näkökulmasta 
raportissa Q4/2018
Käyntimäärien kehitys ja jakauma kokeilualueiden sisällä on jatkunut saman suuntaisena. 
Alueiden välillä on kuitenkin eroja: käyntimäärien kehittymisessä on eroja myös tarkasteltaessa 
vain kokeiluja, joiden väestöpohja on pysynyt samana läpi kokeilun. 

• Listautunut asiakas tekee keskimäärin useita käyntejä, mikä madaltaa käyntikohtaisesti 
laskennallisen käyntikohtaisen korvauksen tasoa. 

• Aiempien kvartaalien tapaan käyntimäärät vaihtelevat ikäryhmittäin ja eniten käyntejä per 
vaihdon tehnyt asiakas on iäkkäiden ikäryhmissä (75-84-vuotiaat ja yli 85-vuotiaat).

• Käyntimäärien kehittymisessä kokeilun aikana on eroja. Hämeenlinnassa käyntimäärät ovat 
pysyneet melko samoina sekä vuosina 2017 että 2018, kun taas Keski-Uudellamaalla ja Ylä-
Savossa käyntimäärät ovat laskeneet. Tampereella käynnit ovat erityisesti iäkkäiden 
ryhmissä nousseet

• Luvussa on tiivistetty maksetut kapitaatiokorvaukset sekä suhteutettu kapitaatiokorvauksia
suhteessa käynteihin läpi kokeilun. Aluekohtaisen vaihtelun vuoksi kapitaatiokorvausten
maksuista ei ole tunnistettavissa selkeitä trendejä. 

• Kuukausitasolla lasketun käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen määrä yksityisille tuottajille 
on vaihdellut runsaasti erityisesti pienemmillä toimijoilla.
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Tiivistelmä kokeilualueiden erityispiirteistä
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Hämeenlinna Jyväskylä Keski-Uusimaa Päijät-Häme Tampere Ylä-Savo

Kapitaatio
-peruste

Ikäryhmittäinen 
kapitaatio
(”väestöpohjainen 
kapitaatio”)

Ikäryhmittäinen 
kapitaatio
(”väestöpohjainen 
kapitaaio”), joka 
laskettu erikseen 
kokeilussa mukana 
oleville 
kaupunginosille ja 
kunnille. 

Eri korvaustekijöistä 
koostuva 
korvausmalli. 
Ikäryhmittäinen 
kapitaatio
(”väestöpohjainen 
kapitaatio”), jota 
räätälöidään 
asiakkaan aiemman 
palvelunkäytön 
perusteella. Lisäksi 
tiettyjen 
arviointikriteerien 
perusteella bonus-
sanktio, joka voi 
vaihdella +/- 5% 
keskikapitaatiosta. 
Kapitaatiot on 
laskettu erikseen 
kokeilussa mukana 
oleville kunnille. 

Ikäryhmittäinen 
kapitaatio.

Eri korvaustekijöistä 
koostuva 
korvausmalli. Kiinteä 
vuosittainen 
kapitaatiokorvaus. 
Asiakkailla, joille tehty 
terveys- ja 
hoitosuunnitelma on 
korkeampi 
kapitaatiokorvaus. 

Korvauksen 
määrittämisen 
taustalla on ollut 
julkisia palveluita 
käyttäneiden 
kustannukset 
(”käyttäjäpohjainen 
kapitaatio”).

Eri korvaustekijöistä 
koostuva 
korvausmalli. 

Palveluntuottaja 
perii myös 
asiakkailta 
omavastuuosuuden , 
jonka suuruus 
vastaa kunkin 
mukana olevan 
kunnan 
asiakasmaksua. 

Korvauksen 
määrittämisen 
taustalla ollut 
julkisia palveluita 
käyttäneiden 
kustannukset 
(”käyttäjä-pohjainen 
kapitaatio”).

Kapitaatio
korvauste
n määrät

0-6 v: 102,79 €
7-64 v: 127,40 €
65-74 v: 379,80 €
75-84 v: 564, 25 €
Yli 85v : 534,72 €

0-6 v: 130,05 €
7-64 v: 94,63 €
65-74 v: 269, 13 €
75-84 v: 408, 15 €
Yli 85 v: 491, 37 €

Yllä esimerkkinä 
Jyväskylän 
keskustan 
kaupunginosa.

0-6 v: 145, 0 €
7-65 v: 148,0 €
65-74 v: 345,0 €
75-84 v: 458,9€ 
Yli 85 v: 415,0 €

Yllä esimerkkinä 
Hyvinkää.

0-17 v: 233,0 €
18-65 v: 279,0 €
Yli 65 v: 385,0 €

Kapitaatiokorvaus on 
150€ / asiakas /vuosi.

Asiakkaat, joille on 
tehty terveys- ja 
hoitosuunnitelma on 
kapitaatiokorvaus on 
250, 80 € / asiakas / 
vuosi.

Kapitaatiokorvaus
on 262, 80 € / 
asiakas / vuosi. 



Ikäryhmäkohtaiset kapitaatiokorvaukset
alueittain*

Hämeen-
linna Jyväskylä Ylä-Savo

Keski-
Uusimaa Tampere

Päijät-
Häme

€

% 
valinnan 
tehneistä €

% 
valinnan 
tehneist
ä €

% 
valinnan 
tehneist
ä €

% 
valinnan 
tehneist
ä €

% 
valinnan 
tehneistä €

% 
valinnan 
tehneistä

0-6 v 31 400 € 6 % 38 000 € 5 % 149 578 € 8 % 37 500 € 4 % 34 000 € 8 % 8 500 € 2 %

7-64 v 406 900 € 65 % 508 400 € 74 % 1 309 046 € 67 % 768 800 € 68 % 360 200 € 76 % 356 400 € 67 %

65-74 v 263 000 € 18 % 305 000 € 15 % 324 354 € 17 % 583 140 € 21 % 58 300 € 11 % 141 300 € 23 %

75-84 v 135 000 € 7 % 121 000 € 4 % 122 440 € 6 % 230 400 € 6 % 19 500 € 4 % 42 400 € 6 %

yli 85 v 45 700 € 3 % 36 900 € 1 % 44 583 € 2 % 82 300 € 1 % 3 700 € 1 % 10 000 € 2 %

Yht. 882 000 € 100 % 1 009 300 € 100 % 1 950 000 € 100 % 1 657 140 € 100 % 475 400 € 100 % 558 600 € 100 %
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*Taulukossa mukana Ylä-Savon laajennusalueet.



Kapitaatiokorvaukset yksityisille 
palveluntuottajille suhteessa tehtyihin 
käynteihin ja kontakteihin

• Kuva havainnollistaa kumulatiivista 
tilannetta maksetuista 
kapitaatiokorvauksista per yksityiselle 
palveluntuottajalle tehdyt käynnit 
kuukausittain kokeilun alusta 11/2018 
asti.

• Käynnit sisältävät sekä fyysiset että 
muut käynnit ja kontaktit. Ylä-Savossa 
ei seurata tällä hetkellä 
etävastaanottoja.

* Keski-Uusimaan viimeisimmät käyntiedot eivät ole saatavilla, joten 
kuvio kuvastaa Keski-Uusimaan tilannetta 09/2018 asti. 
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Kapitaatiokorvaukset yksityisille 
palveluntuottajille suhteessa tehtyihin 
käynteihin ja kontakteihin

• Kuva havainnollistaa maksettuja 
kapitaatiokorvauksia per yksityiselle 
palveluntuottajalle tehdyt käynnit ja 
kontaktit koko kokeilun aikana.

• Eniten käyntejä ja kontakteja per 
maksetut kapitaatiokorvaukset on tehty 
Jyväskylässä, vähiten Ylä-Savossa.

• Käynnit sisältävät sekä fyysiset että 
muut käynnit ja kontaktit. Ylä-Savossa 
ei seurata tällä hetkellä 
etävastaanottoja.
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*Keski-Uusimaan viimeisimmät käyntiedot eivät ole saatavilla, joten kuvio 
kuvastaa Keski-Uusimaan tilannetta 09/2018. 
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Hämeenlinna – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu
• Kuukausitasolla lasketun 

käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana. Vaihteluväli on suurempi 
erityisesti pienemmillä toimijoilla.

• Julkisia toimijoita ei ole otettu 
raportointi hetkellä mukaan datan 
niukkuuden vuoksi.

• Käynneissä on huomioitu sekä fyysiset 
että muut käynnit ja kontaktit.

• Tiedot koko kokeilun ajalta.
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*Tiedot käynneistä voivat olla paikoin puutteellisia.
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Hämeenlinna – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu (vain fyysiset)

• Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana. Vaihteluväli on hieman suurempi 
erityisesti pienemmillä toimijoilla.

• Julkisia toimijoita ei ole otettu tällä 
kertaa mukaan datan niukkuuden 
vuoksi.

• Käynneissä on huomioitu vain fyysiset 
käynnit.

• Tiedot koko kokeilun ajalta. 
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*Tiedot käynneistä voivat olla paikoin puutteellisia.
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Hämeenlinna – käynnit ikäryhmittäin

• 7-17 - vuotiaat valinnan tehneet 
henkilöt tekevät eniten käyntejä 
yksityisille palveluntuottajille. 
Keskimäärin käyntejä per valinnan 
tehnyt on 2,8, kun 7-17 –vuotiaiden 
ikäryhmässä niitä on 6,1.

• Vähiten käyntejä tekevä ikäryhmä on yli 
84-vuotiaat ja 18-64 vuotiaat, joissa 
käyntejä per valinnan tehnyt on 
keskimäärin ollut 2,1.

• Uudessa käyntidatassa oli joitakin 
epäselvyyksiä, mutta kuvion tiedot 
perustuvat käyntitietoihin 11/2018 asti.
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Jyväskylä – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu

• Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut noin 40 ja 120 euron välillä 
kokeilun aikana. Vaihteluväli on 
suurempi erityisesti pienemmillä 
toimijoilla.

• Käynneissä on huomioitu sekä fyysiset 
että muut käynnit ja kontaktit.

• Tiedot koko kokeilun ajalta. 
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Jyväskylä – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu (vain fyysiset)

• Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut kokeilun aikana noin 40 ja 120 
euron välillä. Vaihteluväli on suurempi 
erityisesti pienemmillä toimijoilla.

• Käynneissä on huomioitu vain fyysiset 
käynnit.

• Tiedot koko kokeilun ajalta. 
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Jyväskylä – käynnit ikäryhmittäin

• Yli 84 -vuotiaat valinnan tehneet 
henkilöt tekevät eniten käyntejä 
yksityisille palveluntuottajille. 
Keskimäärin käyntejä per valinnan 
tehnyt on 1,6, kun yli 84 –vuotiaiden 
ikäryhmässä niitä on 6,9.

• Vähiten käyntejä tekevä ikäryhmä on 7-
17 -vuotiaat, joissa käyntejä per 
valinnan tehnyt on keskimäärin ollut 1.3.

• Kuvion tiedot perustuvat käyntitietoihin 
11/2018 asti.

• Jyväskylän kokeilualue ja –väestö ovat 
laajentuneet huomattavasti keväällä 
2018, mikä on huomioitava lukuja 
tarkasteltaessa. 
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Ylä-Savo – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu

• Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana. Vaihteluväli on suurempi 
erityisesti pienemmillä toimijoilla.

• Tiedot koko kokeilun ajalta.
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Ylä-Savo – käynnit ikäryhmittäin

• 75-84- vuotiaat valinnan tehneet 
henkilöt tekevät eniten käyntejä 
yksityisille palveluntuottajille. 
Keskimäärin käyntejä per valinnan 
tehnyt on 3,0, kun yli 84-vuotiaiden 
ikäryhmässä niitä on 4,5.

• Vähiten käyntejä tekevä ikäryhmä on 7-
17 -vuotiaat, joissa käyntejä per 
valinnan tehnyt on keskimäärin ollut 1,7.
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Keski-Uusimaa – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu
• Kuukausitasolla lasketun 

käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
alussa.

• Käynneissä on huomioitu sekä fyysiset 
että muut käynnit ja kontaktit.

• Tiedot koko kokeilun ajalta. 
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Keski-Uusimaa – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu (vain fyysiset)

• Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
alussa.

• Käynneissä on huomioitu vain fyysiset 
käynnit.

• Tiedot koko kokeilun ajalta.
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Keski-Uusimaa – käynnit ikäryhmittäin 
kuukausitasolla
• Kuukausittaisia yksityisten 

palveluntuottajien ikäryhmäkohtaisia 
käyntimääriä per valinnan tehneiden 
määrä on verrattu vuoden 2017 ja 2018 
keskiarvoilla

• Keskimääräinen käyntimäärä per 
valinnan tehnyt henkilö on tippunut 
kaikissa ikäryhmissä vuonna 2018, ja 
eniten käyntimäärä on tippunut yli 84 –
vuotiaissa, joissa keskiarvo on tippunut 
6,3:stä 3,6:een.
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Tampere – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu
• Kuukausitasolla lasketun 

käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana.

• Käynneissä on huomioitu sekä fyysiset 
että muut käynnit ja kontaktit.

• Tiedot koko kokeilun ajalta.
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Tampere – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu (vain fyysiset)

• Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
aikana.

• Käynneissä on huomioitu vain fyysiset 
käynnit.

• Tiedot koko kokeilun ajalta. 
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Tampere – käynnit ikäryhmittäin 
kuukausitasolla

• Kuukausittaisia yksityisten 
palveluntuottajien ikäryhmäkohtaisia 
käyntimääriä per valinnan tehneiden 
määrä on verrattu vuoden 2017 ja 2018 
keskiarvoilla

• Keskimääräinen käyntimäärä per 
valinnan tehnyt henkilö on kasvanut 
kaikissa ikäluokissa.
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Päijät-Häme – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu

• Kuukausitasolla lasketun 
käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
alussa.

• Käynneissä on huomioitu sekä fyysiset 
että muut käynnit ja kontaktit.

• Tiedot koko kokeilun ajalta. 
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Päijät-Häme – käyntikohtaisten 
kapitaatiokorvausten vaihtelu (vain fyysiset)
• Kuukausitasolla lasketun 

käyntikohtaisen kapitaatiokorvauksen 
määrä yksityisille tuottajille on 
vaihdellut huomattavasti kokeilun 
alussa.

• Käynneissä on huomioitu vain fyysiset 
käynnit.

• Tiedot koko kokeilun ajalta. 
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Päijät-Häme – käynnit ikäryhmittäin

• 75-84 -vuotiaat valinnan tehneet 
henkilöt tekevät eniten käyntejä 
yksityisille palveluntuottajille. 
Keskimäärin käyntejä per valinnan 
tehnyt on 2,2 , kun 75-84 –vuotiaiden 
ikäryhmässä niitä on 4,3.

• Vähiten käyntejä tekevä ikäryhmä on 7-
17 -vuotiaat, joissa käyntejä per 
valinnan tehnyt on keskimäärin ollut 0,9.

• Uudessa käyntidatassa oli joitakin 
epäselvyyksiä, mutta kuvion tiedot 
perustuvat käyntitietoihin 11/2018 asti.
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Palveluntuottajien näkökulma



Tiivistelmä palveluntuottajan näkökulmasta 
raportissa Q4/2018

Tuottajien näkökulmasta kokeilussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen 
kvartaaliin nähden:

• Yksityisillä toimijoilla käynnit painottuvat pääsääntöisesti julkisia toimijoita enemmän 
lääkärikäynteihin. Toimintalogiikassa on tapahtunut pientä lähentymistä: esimerkiksi 
Hämeenlinnassa yksityisen ja julkisen sektorin käyntijakaumat ammattiryhmittäin 
ovat lähentyneet toisiaan.  

• Lähetemäärissä ei ole selkeää eroa: monella alueella yksityisen ja julkisen sektorin 
lähetemäärät ovat lähellä toisiaan. 

• Päivystyskäyntimäärissä ei ole havaittavissa selkeää kehitystä, minkä lisäksi ykistyisen
ja julkisen sektorin määrät ovat lähellä toisiaan. 
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Hämeenlinna – käynnit 
ammattiryhmittäin
• Käynnit ammattiryhmittäin painottuvat 

yksityisillä kokeiluun osallistuvilla 
terveysasemilla lääkärikäynteihin (55 % 
käynneistä), julkisella sektorilla 
lääkärikäyntien osuus on ollut 
seurantajakson aikana noin puolet 
verrokkiasemilla, mutta niiden osuus on 
ollut huomattavasti alle puolet 
kokeiluasemilla (38%).

• Käynnit ammattiryhmittäin sisältävät 
kokeilun aikana tehdyt käynnit 11/2018 
asti.
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*Tiedot käynneistä voivat olla paikoin puutteellisia.
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Jyväskylä – käynnit ammattiryhmittäin

• Käynnit ammattiryhmittäin painottuvat 
yksityisillä kokeiluun osallistuvilla 
terveysasemilla lääkärikäynteihin (59 % 
käynneistä), julkisella puolella 
lääkärikäyntien osuus on ollut 
seurantajakson aikana myös yli puolet 
käynneistä (57%).

• Käynnit ammattiryhmittäin sisältävät 
kokeilun aikana tehdyt käynnit 11/2018 
asti.
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Ylä-Savo – käynnit ammattiryhmittäin

• Käynnit ammattiryhmittäin painottuvat 
yksityisillä kokeiluun osallistuvilla 
terveysasemilla lääkärikäynteihin (76 % 
käynneistä), julkisella puolella 
lääkärikäyntien osuus on ollut 
seurantajakson aikana 40 % käynneistä.

• Käynnit ammattiryhmittäin sisältävät 
kokeilun aikana tehdyt käynnit yhteensä.
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*Sisältää Ylä-Savon laajennusalueet
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Keski-Uusimaa – käynnit ammattiryhmittäin

• Käynnit ammattiryhmittäin painottuvat 
yksityisillä kokeiluun osallistuvilla 
terveysasemilla selkeästi 
lääkärikäynteihin (69 % käynneistä), kun 
taas julkisilla terveysasemilla 
lääkärikäyntien osuus on 48 %.

• Käynnit ammattiryhmittäin sisältävät 
kokeilun aikana tehdyt käynnit 09/2018 

asti.
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Tampere – käynnit ammattiryhmittäin

• Käynnit ammattiryhmittäin 
painottuvat yksityisillä kokeiluun 
osallistuvilla terveysasemilla 
lääkärikäynteihin (60 % käynneistä).

• Käynnit ammattiryhmittäin sisältävät 
kokeilun aikana tehdyt käynnit 
11/2018 asti.

• Vertailtavissa olevia tietoja 
kokeilualueen julkisten 
palveluntuottajien osalta ei ole 
saatavilla raportointihetkellä.
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Päijät-Häme – käynnit ammattiryhmittäin

• Yksityisen ja julkisen sektorin käynnit 
jakautuvat varsin samoin Päijät-
Hämeen kokeilualueella.

• Käynnit ammattiryhmittäin 
sisältävät kokeilun aikana tehdyt 
käynnit 11/2018 asti.
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Jyväskylä – lähetteet ja lääkärikäynnit

• Erikoissairaanhoidon lähetteiden 
määrää on arvioitu suhteessa tehtyihin 
lääkärikäynteihin.

• Seurantajaksolla julkisten kokeiluun 
osallistuvien asemien lähetteiden määrä 
oli keskimäärin korkeampi suhteessa 
tehtyihin lääkärikäynteihin kuin 
yksityisten kokeiluun osallistuvien 
asemien.

• Yksityisten kokeiluasemien tietoja 3-
8/2018 ei ole saatavilla 
raportointihetkellä.
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Tampere – lähetteet ja lääkärikäynnit

• Erikoissairaanhoidon lähetteiden 
määrää on arvioitu suhteessa tehtyihin 
lääkärikäynteihin.

• Seurantajaksolla julkisten kokeiluun 
osallistuvien asemien lähetteiden määrä 
oli keskimäärin korkeampi suhteessa 
tehtyihin lääkärikäynteihin kuin 
yksityisten kokeiluun osallistuvien 
asemien. Ostopalveluasemien osalta 
lähetteiden määrä oli keskimäärin 
korkein.
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Ylä-Savo – lähetteet ja lääkärikäynnit

• Erikoissairaanhoidon lähetteiden 
määrää on arvioitu suhteessa tehtyihin 
lääkärikäynteihin.

• Seurantajaksolla julkisten kokeiluun 
osallistuvien asemien lähetteiden määrä 
oli keskimäärin korkeampi suhteessa 
tehtyihin lääkärikäynteihin kuin 
yksityisten kokeiluun osallistuvien 
asemien.

• Erikoissairaanhoidon lähetteet 
sisältävät vain KYS ESH lähetteet.
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*Sisältää kokeiluun ennen kevättä 2018 mukaan tulleet 
toimijat. Ylä-Savon laajennetun kokeilun myötä mukaan 
tulleiden toimijoiden vertailukelpoista tietoa ei ole saatavilla 
tälle raportointikerralle.
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Henkilöstön näkökulma



Tiivistelmä henkilöstön näkökulmasta 
raportissa Q4/2018
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Henkilöstökyselyn vastauksissa on havaittavissa eroja sen mukaan, työskenteleekö 
vastaaja tällä hetkellä yksityisellä vai julkisella sektorilla. 

• Julkisella sektorilla työskentelevät arvioivat yleisesti sekä asioiden nykytilaa (esim. 
työprosessit ja organisointi) että valinnanvapauden vaikuttavuutta esimerkiksi 
palveluiden laatuun kriittisemmin.

• Yksityisen puolen työntekijät pitävät laajentunutta valinnanvapautta huomattavasti 
tärkeämpänä kuin kunnallisen sektorin työntekijät.

• Henkilöstön edustajat arvioivat pääsääntöisesti pystyvänsä tukemaan ja neuvomaan 
asiakkaita valinnoissa.  Yksityisen puolen edustajat arvioivat valmiuttaan hieman 
korkeammaksi kuin julkisen puolen. 

• Kaikki vastaajat tunnistavat kuitenkin lisäkoulutustarpeita. Erityisesti lisäkoulutusta 
toivotaan monialaiseen yhteistyöhön, alueen sote-palveluverkostoon ja digitaaliseen 
vuorovaikutukseen liittyen. 



Henkilöstökyselyn tulokset verrattuna 
edelliseen vuoteen

68

Henkilöstökyselyn vastaukset ovat hyvin pitkälti saman suuntaisia kuin edellisen vuoden 
kyselyn tulokset. Joitakin eroja on kuitenkin tunnistettavissa: 

• Yksityisellä puolella myös oma organisaatio koetaan jonkin verran valmiimmaksi 
valinnanvapautta varten. Viimevuotiseen verrattuna kunnallisen puolen vastaajat ovat 
negatiivisempia ja yksityiset positiivisempia - ero eri sektoreiden välillä on jonkin 
verran kasvanut.

• Valinnanvapauden vaikutus palveluiden laatuun koetaan yksityisellä puolella 
suuremmaksi. Noin kaksi kolmasosaa kokee vaikutuksen myönteiseksi, kun julkisella 
puolella näin vastanneita on vain noin neljäsosa. Julkisella puolella ollaan selvästi 
kriittisempiä valinnanvapautta kohtaan, mutta molemmilla puolilla asiaan 
suhtaudutaan kuitenkin edellistä vuotta myönteisemmin.

• Työnjaon ja prosessien osalta vastauksissa ei ole tunnistettavissa eroja aiempaan 
nähden. Yksityisellä puolella prosessien ja työnjaon nykytila koetaan selvästi 
paremmaksi – noin kolme neljäsosaa suhtautuu teemaa mittaaviin väittämiin 
myönteisesti. Heistä myös noin neljäkymmentä prosenttia kokee valinnanvapauden 
vaikutuksen prosesseja ja työnjakoa koskeviin väitteisiin positiiviseksi, ja puolet kokee 
sen neutraaliksi.



Kyselyn vastaajat
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Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisellä 
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Kyselyn vastaajat
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Kyselyn vastaajat
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Koko työkokemus sosiaali- ja terveysalalla vuosina 
(N = 212) 

3%

22%

76%

Pääasiallinen työnantaja (N = 214)

Kunnallinen ostopalveluasema
Yksityinen terveysasema
Kunnallinen terveysasema



Onko kokeilulla vaikutuksia henkilöstön 
työnjakoon ja organisointitapoihin?
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Kunnallinen terveysasema (sis. 
ostopalveluasemat) 

(N = 126)

Yksityinen terveysasema
(N = 37)

Prosessien ja työnjaon nykytilaa koskeva 
summamuuttuja: yleinen suhtautuma väitteisiin

1 Täysin eri mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä
3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä

• Kuva edustaa summamuuttujan tulosta 
sisältäen yleisnäkymän väitteisiin: 

”Työympäristöni mahdollistaa sujuvan ja 
turvallisen työskentelyn”, ”Minulla on 

riittävästi aikaa saada työni tehdyksi”, 
”Työyhteisössäni on riittävästi työntekijöitä” 
ja ”Työyhteisöni kehittää toimintatapojaan 

työn sujuvuuden parantamiseksi”.

• Sinisellä kuvatut prosenttiosuudet kuvastavat 
tällöin niiden vastaajien osuutta 

viiteryhmästä, jotka suhtautuvat väittämiin 
kokonaisuudessaan positiivisesti.

• Vastaavasti punaiset ja oranssit vastaajat 
ovat kriittisesti kokonaisuudessaan 

suhtautuvia henkilöitä. 

• Keltaisella esitetyt henkilöt suhtautuvat 
väittämiin neutraalisti. 

• Sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, 
työterveyshoitajien ja kätilöiden sekä 

lähihoitajien, perushoitajien ja 
terveyskeskusavustajien joukossa on 

suhteellisesti selvästi enemmän kriittisesti 
suhtautuvia kuin muissa ammattiryhmissä.

• Ylä-Savossa vastattiin keskivertoa 
positiivisemmin 
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• Kuva edustaa summamuuttujan tulosta sisältäen 
yleisnäkymän valinnanvapauden vaikutuksesta 

väitteisiin: ”Työympäristöni mahdollistaa sujuvan 
ja turvallisen työskentelyn”, ”Minulla on riittävästi 
aikaa saada työni tehdyksi”, ”Työyhteisössäni on 

riittävästi työntekijöitä” ja ”Työyhteisöni kehittää 
toimintatapojaan työn sujuvuuden 

parantamiseksi”.

• Sinisellä kuvatut prosenttiosuudet kuvastavat 
niiden vastaajien osuutta viiteryhmästä, jotka 

suhtautuvat väittämiin kokonaisuudessaan 
positiivisesti.

• Vastaavasti punaiset ja oranssit vastaajat ovat 
kriittisesti kokonaisuudessaan suhtautuvia 

henkilöitä. 

• Keltaisella esitetyt henkilöt suhtautuvat väittämiin 
neutraalisti. 

• Ylä-Savossa ja Hämeenlinnassa vastattiin 
keskivertoa positiivisemmin

Onko kokeilulla vaikutuksia henkilöstön 
työnjakoon ja organisointitapoihin?

1%

1%

3%

11%

12%

6%

72%

78%

50%

10%

8%

18%

6%

1%

24%

Kaikki vastaajat yhteensä (N = 148)

Kunnallinen terveysasema (sis. 
ostopalveluasemat) 

(N = 114)

Yksityinen terveysasema
(N = 34)

Valinnanvapauden vaikutusta prosesseihin ja työnjakoon 
koskeva summamuuttuja: yleinen suhtautuma väitteisiin

1 Erittäin negatiivinen vaikutus 2 3 4 5 Erittäin positiivinen vaikutus



Onko kokeilulla vaikutuksia henkilöstön 
työnjakoon ja organisointitapoihin? 

Vaikutukset työnjakoon ja työn organisointiin
• Suurin osa sekä julkisen että yksityisen puolen vastaajista pitää vaikutuksia melko 

vähäisinä.
• Kunnallisella terveysasemalla työskentelevien mukaan kustannustietoisuus on lisääntynyt 

sekä erityisesti hallinnollisen työn määrä lisääntynyt. 
• Yksityisellä puolella monet kokevat, että työn organisointia tulee vielä kehittää ja uudet 

mallit vaativat vielä selkeyttämistä (pl. organisaatiot, joissa toiminta rakentunut 
valinnanvapauskokeilun varaan). 

Vaikutukset tarjottaviin palveluihin ja palveluprosesseihin
• Yksityisellä puolella palveluiden sisällöissä ei juuri ole tapahtunut muutoksia, mutta 

prosessit ovat suoraviivaistuneet. Myös julkisella puolella palvelut ovat pysyneet pitkälti 
samoina, mutta palveluprosessit on täytynyt kuvata yksityisille tuottajille, mikä on 
kirkastanut prosesseja, mutta myös paljastanut epäkohtia. 

Muita kommentteja
• Julkisella puolella on ryhdytty kehittämään palvelua ja asiakaslähtöisyyttä.
• Julkisen vastaajat arvelevat asiakkaiden epätasa-arvioisuuden kasvaneen kokeilujen 

myötä.
• Yksityisen puolen työntekijöiden on täytynyt opetalla käyttämään uusia 

potilastietojärjestelmiä, mikä on koettu työllistäväksi. 
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Henkilöstön avovastauksissa nousseita asioita: 



Onko kokeilulla vaikutuksia henkilöstön 
työhyvinvointiin? 

75

1%

1%

6%

7%

20%

22%

14%

48%

54%

24%

26%

16%

62%

Kaikki vastaajat yhteensä (N = 172)

Kunnallinen terveysasema (sis. 
ostopalveluasemat) 

(N = 135)

Yksityinen terveysasema
(N = 37)

Työhyvinvoinnin summamuuttuja: yleinen suhtautuma 
väitteisiin

1 Täysin eri mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä
3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä

• Kuva edustaa summamuuttujan tulosta 
sisältäen yleisnäkymän väitteisiin: ”Pidän 

nykyistä työtäni tärkeänä ja 
merkityksellisenä”, ”Tunnen työssäni 

innostusta ja työn iloa”, ”Työyhteisössäni on 
hyvä tai erinomainen ilmapiiri”, ”Olen 

tyytyväinen tiedonkulkuun työyhteisössäni” ja 
”Voin vaikuttaa työhöni liittyviin asioihin”. 

• Sinisellä kuvatut prosenttiosuudet kuvastavat 
tällöin niiden vastaajien osuutta 

viiteryhmästä, jotka suhtautuvat väittämiin 
kokonaisuudessaan positiivisesti.

• Vastaavasti punaiset ja oranssit vastaajat 
ovat kriittisesti kokonaisuudessaan 

suhtautuvia henkilöitä. 

• Keltaisella esitetyt henkilöt suhtautuvat 
työhyvinvointiinsa neutraalisti. 

• Sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, 
työterveyshoitajien ja kätilöiden sekä 

lähihoitajien, perushoitajien ja 
terveyskeskusavustajien joukossa on 

suhteellisesti selvästi enemmän kriittisesti 
suhtautuvia kuin muissa ammattiryhmissä.

• Ylä-Savossa ja Hämeenlinnassa vastattiin 
keskivertoa positiivisemmin 



Onko kokeilulla vaikutuksia henkilöstön 
työhyvinvointiin? 
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• Kuva edustaa summamuuttujan tulosta 
sisältäen yleisnäkymän väitteisiin koskien 

sitä, millainen vaikutus laajentuneella 
valinnanvapaudella on seuraaviin: ”Pidän 

nykyistä työtäni tärkeänä ja 
merkityksellisenä”, ”Tunnen työssäni 

innostusta ja työn iloa”, ”Työyhteisössäni on 
hyvä tai erinomainen ilmapiiri”, ”Olen 

tyytyväinen tiedonkulkuun työyhteisössäni” ja 
”Voin vaikuttaa työhöni liittyviin asioihin”. 

• Sinisellä kuvatut prosenttiosuudet kuvastavat 
tällöin niiden vastaajien osuutta 

viiteryhmästä, jotka suhtautuvat väittämiin 
kokonaisuudessaan positiivisesti.

• Vastaavasti punaiset ja oranssit vastaajat 
ovat kriittisesti kokonaisuudessaan 

suhtautuvia henkilöitä. 

• Keltaisella esitetyt henkilöt suhtautuvat 
valinnanvapauden vaikutuksiin neutraalisti 

työhyvinvointia koskien. 

• Ylä-Savossa ja Hämeenlinnassa vastattiin 
keskivertoa positiivisemmin 

1%

2%

7%

7%

6%

67%

75%

39%

15%

13%

19%

10%

2%

36%

Kaikki vastaajat yhteensä (N = 157)

Kunnallinen terveysasema (sis. 
ostopalveluasemat) 

(N = 121)

Yksityinen terveysasema
(N = 36)

Summamuuttuja valinnanvapauden vaikutuksesta 
työhyvinvointiin: 

yleinen suhtautuma väitteisiin

1 Erittäin negatiivinen vaikutus 2 3 4 5 Erittäin positiivinen vaikutus



Onko kokeilulla vaikutuksia henkilöstön 
työhyvinvointiin? 
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4%

5%

12%

14%

3%

17%

19%

8%

37%

38%

32%

31%

24%

57%

Kaikki vastaajat yhteensä (N = 172)

Kunnallinen terveysasema (sis. 
ostopalveluasemat) 

(N = 135)

Yksityinen terveysasema
(N = 37)

Arvioi seuraavia väitteitä työhyvinvointiisi liittyen 
asteikolla 1-5: 

"Voin kokonaisuudessaan työssäni hyvin."

1 Täysin eri mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä
3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä

• Sinisellä kuvatut prosenttiosuudet kuvastavat 
tällöin niiden vastaajien osuutta 

viiteryhmästä, jotka suhtautuvat väittämiin 
kokonaisuudessaan positiivisesti.

• Vastaavasti punaiset ja oranssit vastaajat 
ovat kriittisesti kokonaisuudessaan 

suhtautuvia henkilöitä. 

• Keltaisella esitetyt henkilöt suhtautuvat 
työhyvinvointiinsa neutraalisti. 

• Lääkärit voivat työssään jonkin verran 
sairaanhoitajia ja lähihoitajia paremmin

• Ylä-Savossa ja Hämeenlinnassa vastattiin 
keskivertoa positiivisemmin 



Onko kokeilulla vaikutuksia henkilöstön 
työhyvinvointiin? 
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Koetko, että kokeilun myötä laajentuneella valinnanvapaudella on vaikutuksia johonkin 
edellä mainittuihin työhyvinvoinnin osa-alueisiin: "Pidän nykyistä työtäni tärkeänä ja 

merkityksellisenä."

”Valinnanvapauspotilaiden niiden tutkimusten ja hoitojen järjestelyyn, jotka eivät kuulu 
valinnanvapauteen, menee ylilääkärillä paljon aikaa.” (Julkinen sektori)

”Johtajiston aika ja energia menee liiaksi "asiakkaista" kilpailuun. Ydintyön kehittäminen 
ja arvostaminen pakkasella.” (Julkinen sektori)

”Aiemmin pth-palveluita vaille jääneitä potilaita pääsee nyt kohtaamaan ja hoitamaan.” 
(Yksityinen sektori)

”Ilo tuottaa laadukkaita palveluita, helpompi työskennellä hoitotyössä esimiehenä, kun 
työyhteisö voi hyvin ja aikoja on antaa vastaanotoille.” (Yksityinen sektori)

”Kokeilu on tuonut monipuolisuutta työhön.” (Yksityinen sektori)



Miten henkilöstö pystyy tukemaan 
asiakkaita valintojen tekemisessä?

79

7%

8%

3%

15%

18%

7%

30%

31%

24%

34%

30%

48%

14%

13%

17%

Kaikki vastaajat yhteensä (N = 125)

Kunnallinen terveysasema (sis. 
ostopalveluasemat) 

(N = 96)

Yksityinen terveysasema
(N = 29)

Organisaation valinnanvapautta koskettavaa 
valmiutta kuvaava summamuuttuja: yleinen 

suhtautuminen väitteisiin 

1 Täysin eri mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä
3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä

• Kuva edustaa summamuuttujan tulosta 
koskien organisaation valmistautumista 

valinnanvapauteen prosesseissaan sisältäen 
yleisnäkymän väitteisiin: ”Organisaatiossani 

on selkeät ohjeet, kuinka laajentuneesta 
valinnanvapaudesta kerrotaan asiakkaalle”, 

”Organisaatiossani on kehitetty 
toimintamalleja tukemaan asiakkaan 

valintatilanteita” ja ”Organisaatiossani on 
järjestetty työntekijöille koulutusta asiakkaan 

lisääntyneestä valinnanvapaudesta”. 

• Sinisellä kuvatut prosenttiosuudet kuvastavat 
tällöin niiden vastaajien osuutta 

viiteryhmästä, jotka suhtautuvat väittämiin 
kokonaisuudessaan positiivisesti eli ovat ns. 

”paremmin valmistautuneita”. 

• Vastaavasti punaiset ja oranssit vastaajat 
ovat kriittisesti kokonaisuudessaan 

suhtautuvia henkilöitä. 

• Keltaisella esitetyt henkilöt suhtautuvat 
väittämiin neutraalisti. 

• Sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, 
työterveyshoitajien ja kätilöiden sekä 

lähihoitajien, perushoitajien ja 
terveyskeskusavustajien joukossa on 

suhteellisesti selvästi enemmän kriittisesti 
suhtautuvia kuin muissa ammattiryhmissä.

• Ylä-Savossa vastattiin keskivertoa 
positiivisemmin 



Miten henkilöstö pystyy tukemaan 
asiakkaita valintojen tekemisessä?

80

8%

10%

15%

16%

10%

25%

28%

17%

30%

30%

30%

22%

16%

43%

Kaikki vastaajat yhteensä (N = 130)

Kunnallinen terveysasema (sis. 
ostopalveluasemat) 

(N = 100)

Yksityinen terveysasema
(N = 30)

Omaa valmiutta kommunikoida asiakkaille 
valinnanvapaudesta koskettava summamuuttuja: 

yleinen suhtautuminen väittämiin 

1 Täysin eri mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä
3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin samaa mieltä
5 Täysin samaa mieltä

• Kuva edustaa summamuuttujan tulosta koskien 
henkilöstövastaajien omaa valmiutta opastaa 

asiakkaita valinnanvapauteen liittyvissä asioissa 
sisältäen yleisnäkymän väitteisiin: ”Minulla on 

riittävästi tietoa valinnanvapauskokeilusta 
voidakseni ohjata asiakkaita valintojen 

tekemisessä”, ”Minulla on riittävästi tietoa eri 
terveysasemista voidakseni ohjata asiakkaita 
valintojen tekemisessä” ja ”Tiedän, mistä saan 

tietoa asiakkaan valinnanvapaudesta, jos 
tarvitsen sitä”. 

• Sinisellä kuvatut osuudet kuvastavat vastaajien 
osuutta viiteryhmästä, jotka suhtautuvat 

väittämiin kokonaisuudessaan positiivisesti eli 
ovat ns. ”paremmin valmistautuneita”. 

• Vastaavasti punaiset ja oranssit vastaajat ovat 
kriittisesti kokonaisuudessaan suhtautuvia. 

• Keltaisella esitetyt henkilöt suhtautuvat 
väittämiin neutraalisti. 

• Johtavassa asemassa olevat lääkärit kokevat 
valmiutensa suuremmaksi kuin muut 

ammattiryhmät



Miten henkilöstö pystyy tukemaan 
asiakkaita valintojen tekemisessä?
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Kykenee tukemaan asiakkaita valintojen tekemisessä: 
”Kyllä nykyhetkessä, mutta tieto tulevaisuudesta puuttuu kaikilta.”

”Itse olen hankkinut tiedot ja nyt osaan korjata perheiden vääriä käsityksiä, joihin perustui 
heidän valintansa aikanaan (haluaisivat muuttaa valintansa).”

”Toimin syväosaajana asemallani, olen saanut paljon koulutusta.”

Kykenee kertomaan asiakkaille oman yksikön palveluista:
”En tiedä muiden toimijoiden palveluista juuri mitään.”

”Voin tarjota vain omia palveluita, ei ole muiden asemien palveluista tietoa. Ja miksi 
suositella toista, "kilpailevaa" firmaa?”

Ei juuri kykene tukemaan asiakkaita valinnoissa: 
”En tiedä miten toimia ja omassa työssäni on niin kiire etten kerkeä kaikkia asioita 
selvittää.”



Miten henkilöstö kokee palveluiden 
laadun? 

82

7%

7%

6%

11%

14%

3%

16%

18%

12%

32%

37%

18%

19%

20%

18%

15%

5%

44%

Kaikki vastaajat yhteensä (N = 135)

Kunnallinen terveysasema (sis. ostopalveluasemat) 
(N = 101)

Yksityinen terveysasema
(N = 34)

Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-5: "Valinnanvapaus on vaikuttanut 
myönteisesti palvelujen laatuun". 

En osaa sanoa 1 Täysin eri mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä
3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin samaa mieltä 5 Täysin samaa mieltä

• Alueista Ylä-Savo erottautuu myönteisimpänä



Miten henkilöstö ylipäätään kokee kokeilut? 
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2%

2%

3%

9%

9%

9%

15%

18%

6%

22%

26%

9%

25%

27%

17%

27%

17%

57%

Kaikki vastaajat yhteensä (N = 141)

Kunnallinen terveysasema (sis. ostopalveluasemat) 
(N = 106)

Yksityinen terveysasema
(N = 35)

Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-5: "Pidän laajentunutta valinnanvapautta 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tärkeänä asiana". 

En osaa sanoa 1 Täysin eri mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä

3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin samaa mieltä 5 Täysin samaa mieltä



Miten henkilöstö ylipäätään kokee 
kokeilut? 
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4%

3%

7%

13%

14%

14%

10%

13%

13%

33%

36%

33%

22%

22%

22%

17%

13%

10%

...että työssäni on entistä enemmän otettava 
huomioon asiakkaiden tarpeet.

...että työssäni on entistä enemmän otettava 
huomioon asiakkaiden esittämät toivomukset 

palvelujen osalta.

...että työssäni joudun ottamaan enemmän 
huomioon asiakkaista aiheutuvat 
kustannukset organisaatiolleni.

Valinnanvapaus on merkinnyt sitä, että...

En osaa sanoa 1 Täysin eri mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä

3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Jokseenkin samaa mieltä 5 Täysin samaa mieltä

• Yksityisten terveysasemien 
vastaajista suurempi osa 

kokee, että 
valinnanvapaudella on 
merkitystä siinä, missä 
määrin työssä joutuu 

huomioimaan asiakkaiden 
tarpeet kuin kunnallisista. 
Kunnallisista vastaajista 

suurempi osuus arvioi 
vaikutuksen neutraaliksi. 



Miten henkilöstö ylipäätään kokee kokeilut? 
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”Pidän laajentunutta valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 
tärkeänä asiana."

”Uudet palveluntuottajat liuttuvat potilaan takasin perusterveydenhuoltoon jos asia ei 
kuulu heidän sopimuksen piiriin” (Julkinen sektori)

”Suurinosa ihmisistä ei tiedä mitä palvelua heidän olisi mistä hyvä hakea, valinnanvapaus 
sotkee sitä entisestään.” (Julkinen sektori)

”Kaikki saavat palvelua sieltä mistä haluavat ja voivat saada myös näin pysyvän 
lääkärin/hoitajan, koska yksityisellä ei ole kovin laajaa "valikoimaa.” (Julkinen sektori)

”Asiakkaat näin tasa-arvoisempia, mahdollisuus päästä hoitoon on helpottunut. 
Mahdollisuus valita, kenen haluaa itseään hoitavan.” (Yksityinen sektori)

”Julkinen puoli tarvitsee "kirittäjää", enää potilaiden ei tarvitse tyytyä siihen, että aika 
tulee joskus 4 viikon päästä.” (Yksityinen sektori)
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1% 6%

9%

13%

18%

22%

26%

36%

32%

23%

15%

Kunnallinen terveysasema…

Yksityinen terveysasema…

Alueen sote-palveluverkosto

Jos työskentelet asiakastyössä, arvioi 
lisäkoulutustarpeitasi seuraavilla osa-alueilla

3% 15%

32%

21%

29%

22%

24%

26%

15%

14%Kunnallinen terveysasema…

Yksityinen terveysasema…

Asiakkaan valinnanvapauden periaatteet 

1%

3%

4%

9%

15%

29%

23%

26%

40%

32%

18%Kunnallinen terveysasema…

Yksityinen terveysasema…

Monialainen yhteistyö 

1%

3%

11%

21%

23%

24%

27%

29%

24%

18%

15%

6%

Kunnallinen terveysasema…

Yksityinen terveysasema…

Potilas- / asiakastietojärjestelmät 

En osaa sanoa 1 Ei lainkaan tarvetta lisäkoulutukselle 2 3 4 5 Paljon tarvetta lisäkoulutukselle
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2% 18%

35%

30%

35%

28%

26%

14%

3%

9%Kunnallinen terveysasema…

Yksityinen terveysasema…

Välitön potilashoito / asiakastyö 

1% 13%

24%

24%

32%

24%

35%

27%

3%

12%

6%

Kunnallinen terveysasema…

Yksityinen terveysasema…

Potilas- / asiakastyöhön liittyvä ohjaus ja neuvonta 

Jos työskentelet asiakastyössä, arvioi 
lisäkoulutustarpeitasi seuraavilla osa-alueilla

3%

6%

5%

15%

18%

24%

23%

32%

30%

9%

22%

15%

Kunnallinen terveysasema…

Yksityinen terveysasema…

Vuorovaikutus digitaalisissa palveluissa 

En osaa sanoa 1 Ei lainkaan tarvetta lisäkoulutukselle 2 3 4 5 Paljon tarvetta lisäkoulutukselle
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Yhteiskunnan ja talouden 
näkökulma



Tiivistelmä yhteiskunnan ja talouden 
näkökulmista raportissa Q4/2018
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Luvussa on tiivistetty kokonaiskustannusten, kokonaiskustannusten suhdetta käynteihin 
sekä kustannusrakenteen sekä kehitystä kokeilualueilla. Kokonaiskustannuksissa ei ole 
merkittäviä muutoksia havaittavissa seurantajakson aikana. Seuraavilla sivuilla on 
esitetty esimerkkinä Hämeenlinnan ja Jyväskylän kustannustiedot. 

• Kokeiluun osallistuvien julkisten kokeiluasemien ja verrokkiasemien 
kokonaiskustannukset noudattelevat samankaltaisia trendejä seurantajakson aikana.

• Lukuun on nostettu esimerkkikuvia Hämeenlinnasta ja Jyväskylästä.

• Kvartaaleittain toteutettavissa raportoinneissa keskitytään kustannustietojen 
seurantaan, sillä kattavaa taloudellisten vaikutusten arviointia ei ole mahdollista 
toteuttaa.



Hämeenlinna – kokonaiskustannusten kehitys

• Kokeiluun osallistuvien julkisten 
kokeiluasemien ja verrokkiasemien 
kokonaiskustannukset noudattelevat 
samankaltaisia trendejä seurantajakson 
aikana.

• Osa 11/2018 kustannustiedoista 
saattaa olla puutteellisia 
raportointiaikataulujen vuoksi. 
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Hämeenlinna – kokonaiskustannukset ja 
käynnit
• Terveysasemien kokonaiskustannukset 

suhteessa aseman käyntien määrään 
noudattelevat kokeiluun osallistuvien 
julkisten kokeiluasemien ja 
verrokkiasemien osalta lähes 
samankaltaisia trendejä seurantajakson 
aikana. 

• Keskimäärin kokeiluun osallistuvien 
julkisten asemien kokonaiskustannukset 
per käynnit ovat korkeammat kuin 
verrokkiasemien tarkastelujakson aikana.

• Osa 11/2018 kustannustiedoista saattaa 
olla puutteellisia raportointiaikataulujen 
vuoksi. 
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*Tiedot käynneistä voivat olla paikoin puutteellisia.
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Hämeenlinna – kustannusrakenne
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Jyväskylä – kokonaiskustannusten kehitys

• Kokeiluun osallistuvien julkisten 
kokeiluasemien kokonaiskustannukset 
noudattavat samankaltaisia trendejä 
seurantajakson aikana.

• Kyllön, Palokan, Vaajakosken, 
Hankasalmen ja Uuraisten 
terveysasemat liittyivät kokeiluun 
1/2018, joten kokonaiskustannukset 
näille asemille on indeksoitu 
1/2018=100.
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Jyväskylä – kokonaiskustannukset ja käynnit

• Terveysasemien 
kokonaiskustannukset suhteessa 
aseman käyntien määrään 
noudattavat kokeiluun osallistuvien 
julkisten kokeiluasemien osalta 
samankaltaisia trendejä kuin 
kokonaiskustannukset seurantajakson 
aikana.

• Kyllön, Palokan, Vaajakosken, 
Hankasalmen ja Uuraisten 
terveysasemat liittyivät kokeiluun 
1/2018. 
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Liitteet



Kysymys Arviointikriteeri Tietolähde Frekvenssi Huomioita

ASIAKKAAT

Ovatko kokeilussa mukana 
olevat tietoisia 
mahdollisuudestaan valita 
palveluntuottaja? 

• Asiakaskyselyn vastaus ko. kysymykseen
• Vaihdon tehneiden %-osuus
• Asiakasyhteydenottojen lkm
• Medianäkyvyys

• Järjestäjän
toimittamat tilastot 

• Asiakaskysely
• Mediatietokanta

Kvartaaleittain,
laajempi kysely 2017 
ja 2018

Onko asiakkailla riittävästi 
palvelutarpeeseen sopivia
vaihtoehtoja tarjolla?

• Palveluntuottajien määrä ja 
palvelutarjotin

• Uudelleenvaihtojen lkm
• Asiakaskyselyn vastaukset 

/asiakastyytyväisyys

• Järjestäjän
toimittamat tilastot 

• Asiakaskysely ja -
palautteet

Kvartaaleittain,
laajempi kysely 2017 
ja 2018

Uudelleenvaihtojen lukumäärissä 
otetaan huomioon aluekohtaiset 
vaihtosyklit.

Onko asiakkailla riittävästi 
tietoja saatavilla valinnan 
tekemiseksi?

• Asiakaskyselyn vastaukset 
/asiakastyytyväisyys

• Uudelleenvaihtojen lkm
• Asiakasyhteydenottojen lkm

• Järjestäjän
toimittamat tilastot

• Asiakaskysely ja -
palautteet

Kvartaaleittain, 
laajempi kysely 2017 
ja 2018

Uudelleenvaihtojen lukumäärissä 
otetaan huomioon aluekohtaiset 
vaihtosyklit.

Ketkä hyödyntävät 
valinnanvapautta?

• Valinnan tehneiden ikäjakauma, 
sosioekonominen tausta, palveluiden 
käyttöhistoria (suhteessa kokeiluun
kuuluvien jakaumaan)

• Käyntejä tehneiden ikäjakauma ja 
käytetyt palvelut, sosioekonominen 
tausta ja palveluiden käyttöhistoria

• Asiakaskyselyn vastaukset 

• Järjestäjän 
toimittamat tilastot

• Asiakaskysely

Kvartaaleittain, 
laajempi kysely 2017 
ja 2018

Käynnit suhteutetaan ikäryhmien 
keskimääräiseen käyntitiheyteen, pelkkä 
vaihdon tehneiden %-osuus ei kerro 
valinnanvapauden hyödyntämisestä –
osa on epätietoisia, osa lykkää päätöstä 
ns. tarpeen hetkelle

Onko palveluun pääsy sujuvaa? • T3
• Asiakastyytyväisyys
• Vaihtojen syyt

• Järjestäjän 
toimittamat tilastot

• asiakaskysely ja -
palautteet

Kvartaaleittain

Kokevatko asiakkaat tulevansa 
kuulluksi ja asiallisesti 
kohdelluiksi?

• Asiakastyytyväisyys
• Vaihtojen syyt

• Asiakaskysely ja -
palautteet

Kvartaaleittain

Millaisia 
vaikutusmahdollisuuksia 
asiakkailla on omaan 
palveluunsa?

• Asiakastyytyväisyys
• Valintojen syyt
• Palautekanavien määrä ja laatu

• Asiakaskysely ja -
palautteet

Kvartaaleittain Myös palautteenannon ja 
vaikutuskanavien rakenteiden 
tarkastelua

Miten asiakkaat ylipäätään 
kokevat valinnan-
vapauskokeilut? (laatu, 
vaikuttavuus)

• Asiakastyytyväisyys • Asiakaskysely ja -
palautteet

Kvartaaleittain Ns. yhteenvetomainen kysymys kaikista 
kysymyksistä.
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Kysymys Arviointikriteeri Tietolähde Frekvenssi Huomioita

JÄRJESTÄJIEN NÄKÖKULMA

Ovatko tuottajien
hyväksymismenettelyt 
toimivia?

• Järjestäjien ja palveluntuottajien 
kokemukset

• Hyväksymismenettelyprosessin kesto 
(kokemuksena)

• Ulkopuolelle jäävät palveluntuottajat, 
yhteydenotot

• Prosessissa ilmenneet haasteet / 
onnistumiset

• Järjestäjien 
haastattelut

• Palveluntuottajien 
haastattelut 
(mukana olevat ja ei-
olevat)

Kerran vuodessa (2017, 
18 ja 19)

Katsotaan
kaksisuuntai-
sesti sekä 
järjestäjän että 
palveluntuotta-
jan kokemusta

Ovatko tuottajien 
korvausmenettelyt 
toimivia järjestäjän 
näkökulmasta?

• Maksatusprosessien kesto 
(kokemuksena)

• Ulkopuolelle jäävät palveluntuottajat,
yhteydenotot (ns. ”syy jäädä pois”)

• Maksatusprosessissa ilmenevät 
haasteet / onnistumiset

• Järjestäjien 
haastattelut

• Palveluntuottajien 
haastattelut

Kerran vuodessa (2017, 
18 ja 19)

Seurataan myös 
maksettua
korvausmäärää

Miten käytössä olleet 
tietojärjestelmä-
ratkaisut ovat tukeneet 
kokeilujen toteutta-
mista? Millaisia 
vaatimuksia niihin 
liittyy?

• Käyttäjien ja tiedon hyödyntäjien 
kokemukset

• Tietojärjestelmäkustannukset ja -
investoinnit

• Manuaalisen /kaksinkertaisen työn 
määrä (kokemuksena)

• Järjestäjän 
toimittamat tilastot

• Järjestäjien 
haastattelut

• Palveluntuottajien 
haastattelut

Puolivuosittain,
haastattelut kerran 
vuodessa (2017, 18 ja 
19)

Lisäksi voidaan
asiakaskyselyssä
kysyä
näkemyksiä
vaihtojärjestel-
mästä

Miten toiminnallinen 
integraatio toteutuu?

• Järjestäjien kokemukset
• Tarpeet täsmentää toimintaohjeita

• Järjestäjien 
haastattelut

Kerran vuodessa (2017, 
18 ja 19)

Miten seuranta ja 
valvonta toteutuu?

• Valitus- ja korvausmenettelyjen lkm
• Kokemus seurannan työllistävyydestä

• Järjestäjien 
toimittamat tilastot 

• Järjestäjien 
haastattelut

Puolivuosittain,
haastattelut kerran 
vuodessa (2017, 18 ja 
19)

Tuotetaanko kokeilussa
riittävästi ja riittävän 
laadukasta 
asiakasinformaatiota?

• Järjestäjien haastattelut
• Asiakastyytyväisyys
• Asiakasyhteydenottojen lkm

• Asiakaskysely ja -
palaute, järjestäjän 
toimittamat tilastot

Kvartaaleittain, 
laajempi kysely 2017 ja 
2018

Miten asukkaiden 
vaikutusmahdollisuudet 
on varmistettu? 

• Palautekanavien määrä ja osuvuus 
(asiakastyytyväisyys)

• Asiakaskysely- ja 
palaute, järjestäjien 
haastattelut

Kvartaaleittain, kysely 
kerran vuodessa (2017 
ja 2018), haastattelut 
2017, 18 ja 19

Myös 
palautteenannon 
jne. rakenteen 
tarkastelua
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Kysymys Arviointikriteeri Tietolähde Frekvenssi Huomioita

PALVELUNTUOTTAJAT

Ovatko korvausmenettelyt 
palveluntuottajien näkökulmasta 
toimivia?

• Liiketoiminnallinen kannattavuus
• Raportoinnin raskaus

(kokemuksena)
• Ulkopuolelle jäävät tuottajat

• Järjestäjän toimittamat 
tilastot

• Palveluntuottajien 
haastattelut (mukana 
ja ei-mukana olevat)

Kvartaaleittain, 
haastattelut (2017, 
18 ja 19)

Ks. jäljempänä s. 12 
taloudellisista 
seurannais-
vaikutuksista, 
kokeiluun 
osallistumisen este?

Miten käytössä olleet 
tietojärjestelmäratkaisut ovat 
tukeneet kokeilujen toteuttamista? 
Millaisia vaatimuksia niihin liittyy?

• Palveluntuottajien kokemukset
• Manuaalisen / kaksinkertaisen työn 

määrä

• Palveluntuottajien 
haastattelut (mukana
ja ei-mukana olevat)

Kerran vuodessa 
(2017, 18 ja 19)

Kokeiluun
osallistumattomille
mahd. osallistumisen 
este

Miten palveluntuottajien
omavalvonta toimii? 

• Palveluntuottajien kokemukset
• Järjestäjän kokemukset
• Valitus- ja korvausmenettelyjen lkm

• Järjestäjien ja 
palveluntuottajien 
haastattelut

Kerran vuodessa 
(2017, 18 ja 19)

Kuinka laaja on palveluntuottajien 
asiakaskunta?

• Vaihtojen määrä / tuottaja
• Asiakaskäyntien lkm / tuottaja
• Käynnin tyyppi
• Vaihtajien profiili (mm. ikä)

• Järjestäjän toimittamat 
tilastot

Kvartaaleittain

Miten palveluntuottajat pystyvät 
vastaamaan asiakkaiden 
palvelutarpeisiin?

• Uudelleenvaihtojen lkm
• Jatkolähetteiden määrä
• Palvelutarjottimet
• Asiakastyytyväisyys

• Järjestäjän toimittamat 
tilastot

• Palveluntuottajien 
haastattelut

Kvartaaleittain, 
haastattelut kerran 
vuodessa (2017, 18 
ja 19)

Miten yhteistyö järjestäjän kanssa 
toimii?

• Palveluntuottajien tyytyväisyys
• Järjestäjien tyytyväisyys

• Järjestäjien 
haastattelut

• Palveluntuottajien 
haastattelut

Kerran vuodessa
(2017, 18 ja 19)

Onko palveluntuottajilla riittävät 
resurssit käytössään?

• Käynnit per henkilöstöresurssit 
(ammattiryhmittäin)

• Asiakastyytyväisyys
• Rekrytointitarpeet

• Järjestäjän toimittamat 
tilastot

• Palveluntuottajien 
haastattelut

• Asiakaskysely- ja 
palautteet

Kvartaaleittain, 
palveluntuottajien 
haastattelut kerran 
vuodessa (2017, 18 
ja 19)

Millainen merkitys on 
palveluntuottajien viestinnällä?

• Valinnan tehneiden vaihdon syyt
• Asiakaskyselyn vastaukset

• Asiakaskysely- ja 
palautteet, 

• Palveluntuottajien 
haastattelut

Kvartaaleittain, 
palveluntuottajien 
haastattelut kerran 
vuodessa (2017, 18 
ja 19)

Sääntökirjoissa on 
ohjeistettu
markkinointia
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Kysymys Arviointikriteeri Tietolähde Frekvenssi Huomioita

HENKILÖSTÖ

Onko kokeilulla 
vaikutuksia henkilöstön 
työnjakoon ja 
organisointitapoihin?

• Henkilöstöresurssit 
ammattiryhmittäin

• Dokumentoidut muutokset 
prosesseissa ja 
oraganisoinnissa

• Henkilöstön kokemukset

• Järjestäjän 
toimittamat 
tilastot

• Palveluntuottajan 
toimittamat 
tilastot

• Henkilöstökysely

Vuosien 2017 ja 
2018 lopussa

Nostetaan esiin 
myös työnjaon 
toimivuus ja 
uudenlaiset 
monialaiset 
osaamisrakenteet.

Onko kokeilulla 
vaikutuksia palvelu- ja 
työprosesseihin?

• Palveluinnovaatiot
• Henkilöstön ja johdon 

kokemukset

• Järjestäjien 
haastattelut

• Palveluntuottajien 
haastattelut

• Henkilöstökysely

Kerran vuodessa 
(2017, 18 ja 19)

Nostetaan 
konkreettiset 
muutokset esiin 
kuvailuina. 

Miten henkilöstö kokee 
palveluiden laadun? 

• Henkilöstön kokemus • Henkilöstökysely Kerran vuodessa 
(2017 ja 2018)

Onko kokeilulla 
vaikutuksia henkilöstön 
työhyvinvointiin? 

• Henkilöstön työhyvinvointi
• Sairaspoissaolot
• Henkilöstön vaihtuvuus

• Henkilöstökysely Kerran vuodessa 
(2017 ja 2018)

Pyritään 
hyödyntämään 
kansallisia 
näkökulmia 
vertailussa

Miten henkilöstö 
pystyy tukemaan 
asiakkaita valintojen 
tekemisissä?

• Henkilöstön kokemus
• Asiakkaiden kokemus
• Dokumentoidut prosessit

• Henkilöstökysely
• Asiakaskysely
• Järjestäjien 

haastattelut
• Palveluntuottajien 

haastattelut

Kerran vuodessa 
(2017 ja 2018), 
haastattelut 2017, 
18 ja 19

Myös rakenteiden 
tarkastelua

Miten henkilöstö 
ylipäätään kokee 
kokeilut? 

• Asenteet kokeilua kohtaan • Henkilöstökysely Kerran vuodessa 
(2017 ja 2018)
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Kysymys Arviointikriteeri Tietolähde Frekvenssi Huomioita

YHTEISKUNTA
Toteutuvatko 
yhteiskunnalliset 
tavoitteet? 

• Elämänlaadun 
paraneminen: 
diabeetikkojen 
hoitotasapaino & 
verenpaineen 
mittaustulokset

• Palveluiden 
kustannustehokkuus

• T3

• Järjestäjän 
toimittamat 
tilastot

Elämänlaadun
mittarit 
loppuvuodesta 
2017 ja 2018, 
muut tiedot 
kvartaaleittain

Osa alueista ei tunnista / 
omaa historiaa minkään 
elämänlaadun mittarin 
seurannasta kokeilussa olevien 
palveluiden osalta. 

Ks. s. 12 taloudellisista 
seurannaisvaikutuksista

Millaisia vaikutuksia 
kokeilulla on 
kilpailun 
näkökulmasta?

• Palveluntuottajien 
lukumäärä alueella

• Kiinnostuneiden
palvelutuottajien määrä

• Hinnoittelun muutokset

• Palvelun-
tuottajien 
haastattelut 
(mukana ja ei-
mukana olevat)

• Järjestäjien
haastattelut

Kerran 
vuodessa (2017, 
18 ja 19)

Yhteenvetoanalyysi 2019

Millaisia vaikutuksia 
kokeiluilla on 
palvelujen hintoihin?

• Hinnoittelun muutokset –
palvelujen 
markkinahinnat 
yksityisellä sektorilla 
kokeilun alussa ja kokeilun 
aikana / lopussa

• Järjestäjän 
toimittamat
tilastot

Kerran
vuodessa

Asiakasmaksujen 
kokonaismäärä. Erityisesti 
yhteenveto-analyysissa 2019

Ks. s. 12 taloudellisista 
seurannaisvaikutuksista

Millaisia vaikutuksia 
kokeiluilla on 
kustannuksiin? 

• Kustannusten muutokset 
(Ks. s. 12 taloudellisista 
seurannaisvaikutuksista)

• Järjestäjän 
toimittamat
tilastot

Erityisesti yhteenvetoanalyysi
2019

Syntyykö 
kokeiluissa 
innovaatioita? 

• Dokumentoidut 
palveluinnovaatiot

• Järjestäjien ja 
palveluntuotta-
jien haastattelut

Kerran 
vuodessa (2017, 
18 ja 19)

Erityisesti
yhteenvetoanalyysissa 2019

Ks. s. 12 taloudellisista 
seurannaisvaikutuksista 
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Kysymys Arviointikriteeri Tietolähde Frekvenssi Huomioita

TALOUDELLISET SEURANNAISVAIKUTUKSET

Mitkä ovat kokeilun 
taloudelliset 
seurannaisvaikutukset 
sote-keskuksen (julkinen 
ja yksityinen) 
näkökulmasta? 

• Vaikutus asiakasmäärään (käynnit)
• Lisämyynti asiakkaille
• Vaikutus palveluiden kustannuksiin 

(määrä, kokonaiskustannukset ja 
yksikkökustannukset palvelutyypeittäin)

• Vaikutus henkilöstöresursseihin 
(hlötyökuukaudet ammattiryhmittäin sis. 
hallinnollinen hlökunta ja 
palkkakustannukset)

• Vaikutus muihin kustannuksiin (esim. 
tilat, markkinointi, hoitotarvikkeet)

• Palvelujen käyttöönoton kertaluonteiset 
kustannukset (tietojärjestelmät ja muut 
investoinnit)

• Innovaatioiden kustannukset / 
tuotekehitys

• Kapasiteetin käyttöaste (esim. käyntien 
kesto)

• Tilikauden tulos ja taseen loppusumma

Järjestäjän 
toimittamat 
tilastot

Tiedot 
toivotaan 
pääasiassa kk-
tasolla, mutta 
niiden 
toimittaminen 
ja 
raportoiminen 
tapahtuu 
kvartaaleittain

Tilikauden 
tulos ja taseen 
loppusumma 1 
krt / vuosi

Yksityinen siltä osin, 
kuin he tällaisia 
tietoja luovuttavat

Henkilöstö-
resurssien / työajan 
kohdentuminen 
nostetaan esiin, jos 
mahdollista.

Millaisia muita 
tuotannollisia 
vaikutuksia kokeilulla on 
järjestäjän 
näkökulmasta?

• Vaikutukset erikoissairaanhoitoon 
(lähetteiden lkm ja kustannukset)

• Vaikutukset päivystystoimintaan 
(asiakkaiden lkm ja kustannukset)

• Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (esim. 
yhteydenotot neuvontaan, 
asiantuntijapalvelut)

• Palveluntuottajien lkm
• Asiakasmaksutuotot

Järjestäjän
toimittamat 
tilastot

Ennaltaehkäise-
vään puoleen 
saadaan 
kokemuksia 
myös 
haastatteluista

Tiedot 
toivotaan 
pääasiassa kk-
tasolla, mutta 
niiden 
toimittaminen 
ja 
raportoiminen 
tapahtuu 
kvartaaleittain

Erikoissairaan-
hoidon sekä 
päivystystoiminnan 
kustannuksien 
osalta voidaan 
tehdä verrokki-
vertailua, jos  
vertailutiedot 
saadaan alueilta 
(Hämeenlinna, 
Tampere ja 
Jyväskylä). 



N % kaikista kyselyn 
vastaajista

Vastaus-% alueelle 
kohdistetusta 

satunnaisotannan 
otoksesta *

Alue Keski-Uusimaa 360 36,4 9,2 

Hämeenlinna 50 5,1 11,4

Päijät-Häme 160 16,2 10,4

Tampere 64 6,5 10,7

Jyväskylä 163 16,5 10,3

Ylä-Savo 191 19,3 9,8

Sukupuoli Nainen 422 43,3
Mies 553 56,7

Ikä 18 - 24 vuotta 10 1,0
25 - 34 vuotta 48 5,0
35 - 44 vuotta 70 7,2
45 - 54 vuotta 92 9,5
55 - 64 vuotta 230 23,8
Yli 65 vuotta 516 53,4

Kieli Suomi tai ruotsi 962 98,8
Muut 12 1,2

Asiakaskyselyn vastaajat
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Yhteensä 988 analyysikelpoista vastausta.  

* Kysely lähetettiin satunnaisotannan perusteella 10 000 henkilölle valinnanvapauskokeilun alueilla.
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N % kaikista kyselyn 
vastaajista

Koulutusaste Perusaste 219 24,3
Toinen aste 372 41,2
Alempi korkea-aste 168 18,6
Ylempi korkea-aste tai korkeampi 144 15,9
Jokin muu 53 5,5

Kotitalouden koostumus Yksinasuva 335 34,7
Pariskunta 475 49,2
Kahden vanhemman perhe, jossa alaikäisiä lapsia 91 9,4
Yhden vanhemman perhe, jossa alaikäisiä lapsia 32 3,3
Jokin muu 32 3,3

Työllisyysilanne Työsuhteessa 252 26,0
Yrittäjä 48 5,0
Työtön 32 3,3
Opiskelija 19 2,0
Eläkeläinen 571 58,9
Perhevapaalla 3 0,3
Työkyvyttömyyseläkkeellä / sairaseläkkeellä / 
kuntoutuksessa 27 2,8
Jokin muu 17 1,8


