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• Valinnanvapauskokeilu toteutetaan ajalla 1.1.2017–31.12.2018

• Asiakkaiden valintaoikeus alkoi 20.2.2017

• Vuonna 2017 valinnanvapautta kokeiltiin Huhtasuon, keskustan ja 

Kuokkalan terveysasemien alueilla (62 000 asukasta)

• Kokeilu laajeni 1.1.2018 Hankasalmen, Kyllön, Palokan, 

Vaajakosken ja Uuraisten terveysasemien alueille

• Kokeilussa on nyt mukana 133 000 asukasta, eli noin 49,5% 

maakunnan väestöstä

• Palveluntuottajat

 Mehiläinen Terveyspalvelut Oy (20.2.2017 alk.)

 Medics24 (5.6.2017 alk.)

 Lääkärikeskus Pihlajalinna (1.11.2017 alk.)

 Suomen Terveystalo Oy (15.2.2018 alk.)

• Pihlajalinna irtisanoutunut 18.10.2018 alkaen.

• Kokeilulle on haettu jatkorahoitusta vuodelle 2019

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu ja 

sen laajentuminen



Palvelun sisältö

• Asiakkaan valittavana on avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen palvelupaketti

– lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut. 

Pakettiin kuuluvat myös vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset, kuten laboratorio- ja 

röntgenpalvelut

• Valinta tulee voimaan 7 vuorokauden kuluttua valinnan tekemisestä

• Valinta on voimassa 6 kuukautta kerrallaan. Asiakas voi jatkaa saman palveluntuottajan 

asiakkaana ilman eri ilmoitusta.

• Kokeilun laajenemisen yhteydessä myös julkisen terveysaseman vaihtoa (11 

terveysasemaa) alettiin toteuttamaan sähköisesti samassa järjestelmässä. Vaihtoväli 6 kk.



Valintaportaali

www.palse.fi/jyvaskylä

http://www.palse.fi/jyvaskyla


Vaihtajien määriä



Jyten oman toiminnan kehittäminen

• Järjestäjän rooli on selkiytynyt

• Kilpailukyvyn parantaminen, markkinointi

• Asiakaspalaute/ asiakkaiden osallistaminen

• Henkilöstön muutosvalmennukset

• Henkilöstön osallistaminen

• Contact center toiminnan kehittäminen

• Yhteistyö Jyten laatutyöryhmän kanssa



Ensimmäisen vaihdon syyt 9/2018



Toisen vaihdon syyt 9/2018
N=281



Toisen vaihdon syyt 9/2018
Miksi valitsin tämän terveysaseman



Kapitaatiohinnoittelu perustuu:

• Jyten vuoden 2018 vahvistetun talousarvion ja vastuunjaon 

mukaisiin kustannuksiin kyseisellä alueella ja valinnanvapauteen 

määritetyissä toiminnoissa.

• Väestömäärään, joka muodostuu kuntalaisten tekemien valintojen 

(aktiivinen valinta) ja asuinpaikan perusteella osoitetun julkisen 

palveluntuottajan (passiivinen valinta) mukaan. 

• Väestön ikään jaoteltuna viiteen eri ikäryhmään

• Hinnoittelu huomioi myös muita kustannusvaikuttajia kuten 

sairastavuutta, työttömyyttä tai koulutustaustaa. 

• Sosiaaliohjauksesta maksetaan 10 euroa/ vuosi/ yli 6 –vuotias 

valinnan tehnyt asiakas.



Esimerkkejä kapitaatiohinnoittelusta



Pihlajalinnan irtisanoutuminen

• Ennakkovaroitus saatiin kesäkuussa

• Toimintasuunnitelma pystyttiin valmistelemaan ennen 

irtisanoutumista
– Viestintäsuunnitelma (mediatiedotteet, henkilöstön informointi, kirjeet 

asiakkaille, nettisivut ym.)

– Järjestelmän muutokset

• Irtisanoutuminen 18.7. Tämän jälkeen toimittiin 

ennakoidusti

• Medianäkyvyys yllätti, ollut pääsääntöisesti kokeilun 

kannalta myönteistä

• Tuottajan kanssa sovittu palvelun päättymiseen liittyvät 

toimenpiteet hyvässä yhteistyössä

• On tullut kiitosta hyvästä ja ripeästä viestinnästä



Kokeilun arvioinnista

• Kaikkien valinnanvapauskokeilujen ulkoinen arviointi pohjautuu Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen valmistelemaan arviointikehikkoon. Arvioinnin 

toteuttaa Owal Group Oy ja siinä tarkastellaan toimintaa järjestäjän, 

palveluntuottajien, asiakkaiden ja yhteiskunnan näkökulmista.

• Jyväskylässä toteutetaan data-analyysi palvelua vaihtaneiden asiakkaiden 

palvelunkäytöstä ennen ja jälkeen listautumista yksityiselle 

palveluntuottajalle. Analyysin toteuttaa Synesa Oy

• Hankkeen toteuttamat kyselyt valinnan tehneille 

• Kokemusasiantuntijan tekemät havainnoinnit ja haastattelut sote -

keskuksissa

• Vaihdonsyy kyselyt

• Kaupungin palautekanavan kautta saadut palautteet

• Eri tilaisuuksissa saadut suorat asiakaspalautteet



Lisätietoa: 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-

terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/valinnanvapauskoke

ilu-jyvaskylassa

KIITOS!

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa

