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Jyväskylän valinnanvapauskokeilu ja sen 

laajennus 

• Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017 

• Neljä palvelutuottajaa on hyväksytty tuottajiksi: Mehiläinen 

Terveyspalvelu, Medics24, Pihlajalinna Terveys ja Suomen Terveystalo 

• Tuotteena avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen palvelupaketti  

• Valinnanvapautta kokeiltiin kolmella Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan 

terveysasema-alueilla vuonna 2017 (62 000 asukasta) 

• Vaihtaneita vuoden lopussa 3159 (5% väestöstä)  

• Valinta tulee voimaan 7 vuorokauden kuluttua siitä, kun olet tehnyt 

valinnan. 

• Valinta on voimassa 6 kuukautta kerrallaan. Voit jatkaa saman 

palveluntuottajan asiakkaana ilman eri ilmoitusta. 

• Kokeilu ei koske niitä henkilöitä, jotka ovat palveluasumisen tai 

säännöllisen kotihoidon piirissä, eikä Jyväskylässä Korpilahden, 

Säynätsalon ja Tikkakosken terveysaseman alueen asukkaita. 

• Palveluntuottajat käyttävät Jyten potilastietojärjestelmää (Effica) 

 

 

 

 

16.2.2018 2 



Laajennukseen valmistautuminen 

• Järjestelmävalmiudet 

• Uudet kapitaatiohinnat kaikille alueille 

• Viestintä 

• Kuntalaisillat 

• Valinnat uusilla alueilla käynnistyvät 15.1. 

• Samalla julkisten terveysasemien vaihto 

sähköiseksi (6 kk vaihtoväli) 



Kokeilun laajennus: Tavoite 1 

Kokeilu laajennetaan alueellisesti koskemaan Kyllön, 

Palokan ja Vaajakosken terveysasemien alueita Jyväskylän 

kaupungissa sekä Hankasalmen ja Uuraisten kuntia. 

Kokeilussa mukana oleva asukasmäärä on yhteensä noin 

133 000 henkeä.  

 

• Kokeilun väestöpohja on laajennuksen jälkeen on noin 

133 000 asukasta = 49,5% maakunnan väestöstä 

• Kokeilu ei koske Jyväskylässä Korpilahden, Säynätsalon 

ja Tikkakosken terveysaseman alueen asukkaita 

(ostopalveluna tuotettavia alueita) 
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Tavoite 2 

Asiakasohjausta ja -palvelua kehitetään edelleen siten, että 

ne sisältävät sosiaaliohjauksen rinnalla palveluohjauksen ja 

toisen portaan palveluohjauksen, jonka vaikuttavuutta 

arvioidaan tieteellisen tutkimuksen avulla. Tämän lisäksi 

kokemusasiantuntija-toiminta ja järjestöyhteistyö tullaan 

kokeilussa liittämään osaksi sote-keskuksen palvelua.  

• Sosiaaliohjauksen kuvaaminen ja syventäminen 

• Palveluohjaajavalmennukset (2 kpl) 

• Toisen portaan palveluohjaukseen liittyvä tutkimus 

• Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen 
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Tavoite 3 
Käytössä olevaa valinnanvapausjärjestelmää kehitetään 

sosiaali-ja terveysministeriön ICT-tavoitetilan mukaiseksi. 

Kokeilun laajennuksen aikana selvitetään, miten ja millä 

aikataululla suoran valinnan palvelut tullaan liittämään 

osaksi kansallista valinnanvapauspalvelua ja kuinka 

nykyinen järjestelmä toteuttaa asiakasseteleiden ja 

henkilökohtaisen budjetoinnin vaatimat toimenpiteet.  

• ICT –kehittäminen, migraatioaikataulu 

• Käytössä oleva järjestelmä on toimiva ja laajennettavissa 

maakuntaan (henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli) 

• Julkisen terveysaseman vaihto samassa järjestelmässä 

• Asiakaspalautteen kerääminen järjestelmän avulla 

mahdollista 
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Haetun laajennushankkeen aikataulu kansallisten ratkaisujen osalta 



Tavoite 4 
Jyten terveysasemien omaa toimintaa kehitetään siten, 

että kapitaatiohinnoittelun mukainen toiminta on 

mahdollista jo vuoden 2018 aikana myös omassa 

toiminnassa. Järjestäjän tehtävät kuvataan tarkemmin ja 

järjestäjä eriytetään omasta palvelutuotannosta niin 

laajasti, kuin se nykyisillä reunaehdoilla on mahdollista. 

Tällä valmistaudutaan konkreettisesti tulevaan 

valinnanvapauslainsäädäntöön ja maakuntavalmiste-

luun.  

• Varjobudjettien laatiminen terveysasemille 

• Kannustinmallien valmistelu 

• Järjestäjän ja tuottajan tehtävien kuvaaminen ja eriyttäminen 

• Yritysten ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö 

(kokemusasiantuntijatoiminta) 
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Tavoite 5 

Asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetoinnin 

käyttöönottovalmiuksia kehitetään kokeilukuntien alueella. 

Tavoitteena on nykyisten palvelusetelien toimintamallin 

yhtenäistäminen ja henkilökohtaisen budjetoinnin 

kuvaaminen erityisesti ICT-järjestelmän kehittämisen 

näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on tulevan 

asiakassetelitoiminnan ja henkilökohtaisen budjetoinnin 

yhteistyökäytäntöjen mallintaminen tuottajan ja järjestäjän 

näkökulmista.  

• Palveluseteli-/ asiakassetelitoiminnan kehittäminen 

(sääntökirjan uudistaminen) 

• Henkilökohtaisen budjetin käyttöönottovalmiuksien 

kehittäminen 
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Linkkejä 

• Tietoa Jyväskylän kokeilusta kaupungin sivuilla 

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

 

• Valintaportaali: www.palse.fi/jyvaskyla 

 

• Hyvinvoinnista elinvoimaa –hanke: 

www.jyvaskyla.fi/hyvinvoinnistaelinvoimaa 
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