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Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihanke

”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 = Valinnanvapauskokeilu



• Valinnanvapauskokeilu toteutetaan ajalla 1.1.2017–31.12.2018

• Jyväskylässä asiakkaiden valintaoikeus alkoi 20.2.2017

• Valinnanvapautta kokeiltiin Huhtasuon, keskustan ja Kuokkalan

terveysasemien alueilla vuonna 2017 (62 000 asukasta)

• Valittavana on avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen palvelupaketti

– lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja 

neuvontapalvelut. Pakettiin kuuluvat myös vastaanottopalveluun liittyvät 

tutkimukset, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut

• Vaihtaneita vuoden 2017 lopussa oli 3159 (5 % valintaan 

oikeutetusta väestöstä) 

• Neljä yksityistä palvelutuottajaa on hyväksytty tuottajiksi: Mehiläinen 

Terveyspalvelut, Medics24, Pihlajalinna Terveys ja Suomen Terveystalo

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu ja 

kokeilun laajentuminen



• Kokeilu laajeni 1.1.2018 Hankasalmen, Kyllön, Palokan, Vaajakosken ja 

Uuraisten terveysasemien aluille

• Kokeilussa mukana 133 000 asukasta, eli noin 49,5% maakunnan väestöstä

• Vaihdon tehneitä asiakkaita 15.5.2018 oli yhteensä noin 5300 kpl, mikä on 

noin 4 % valintaan oikeutetusta väestöstä

• Valinta tulee voimaan 7 vuorokauden kuluttua valinnan tekemisestä

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

palveluntuottajan asiakkaana ilman eri ilmoitusta.

• Kokeilu ei koske niitä henkilöitä, jotka ovat palveluasumisen tai säännöllisen 

kotihoidon piirissä, eikä Korpilahden, Säynätsalon ja Tikkakosken 

terveysaseman alueen asukkaita.

• Kaikki palveluntuottajat käyttävät samaa potilastietojärjestelmää (Effica, 

virtuaalityöpöydät).

• Kokeilun laajenemisen yhteydessä myös julkisen terveysaseman vaihtoa 

alettiin toteuttamaan sähköisesti samassa järjestelmässä ”Hoitopaikan 

valinta”

• Valtakunnallisesti kokeiluissa on erilaisia sisältö- ja toteutusmalleja

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu ja 

kokeilun laajentuminen



Effector palvelusetelijärjestelmä

• Valinnanvapauskokeilun tietojärjestelmänä käytetään Effector-

palvelusetelijärjestelmää, sisältää mm. seuraavat toiminnot /toiminnallisuudet:

– Sähköisen tuottajahaku

– Asiakkaiden tunnistautuminen

– Listautumistoiminnot

– Tuottajarekisterin

– Kapitaatiohintaryhmät

– Raportointi ja asiakaspalautteen keruu toiminnot

– Integraatiot: 

• Suomi.fi - tunnistautuminen

• Potilastietojärjestelmä 

– Asiakastietojen päivitys

– Vaihtotietojen siirtyminen

• Basware P2P

– Tuottajan lähettämän kapitaatiolaskun automaattinen käsittely



Effector palvelusetelijärjestelmä



Effector palvelusetelijärjestelmä

Sähköinen tuottajahaku

• Kunta/ järjestäjä määrittelee 

hakeutumislomakkeen: sääntökirja
– Hakemuksessa mahdollista olla 

valmiita Kyllä/ei vastauksia, pakollisia 

tietokenttiä, luetteloita sekä liitteitä

– Tilaajavastuu - Luotettava-Kumppani –

liittymä

• Yritys rekisteröityy Palse.fi –

portaaliin ja hakeutuu 

palveluntuottajaksi

• Hakemus liitteineen saapuu 

sähköisesti tilaajalle

• Hakemuksen käsittely

• Hyväksytyn yrityksen tiedot 

näytetään Palse.fi - portaalissa



Palvelusetelijärjestelmän käyttö 

valinnanvapauskokeiluissa

Perinteinen palveluseteliprosessi

• Päätös palvelusetelin myöntämisestä 

tapauskohtaisesti

• Asiakas valitsee hyväksytyn 

palveluntuottajan

• Tuottaja aktivoi portaalissa asiakkaan 

saaman setelin

• Tuottaja kirjaa setelille 

tapahtumat/palvelupalautteen

• Muodostaa laskutusaineiston

• Laskuttaa palvelusetelin myöntäjää

• Laskuttaa mahdolliset 

omavastuuosuudet asiakkaalta

Valinnanvapauskokeilun prosessi

• Automaattipäätös asiakkaan 

asuinpaikan / Terveysasema-alueen 

perusteella

• Asiakas voi listautua valitsemalleen 

hyväksytylle palveluntuottajalle:

• Palse.fi – portaalissa

• Palveluntuottajan luona

• Julkisella terveysasemalla

• Palveluntuottaja kirjaa ajanvaraus- ja 

hoitotiedot järjestäjän 

potilastietojärjestelmään

• Palveluntuottaja muodostaa 

palvelusetelijärjestelmällä 

kapitaatiolaskutusaineiston

• Laskuttaa Jyväskylän kaupunkia

• Jyväskylän kaupunki perii 

asiakasmaksun



- Kokeiluun oikeutetulle väestölle luotu palvelusetelipäätös 

- Päätösten luonti automaattisesti osoitetiedon perusteella: kokeilun alussa kolmen 

terveysasema-alueen asukkaille. Kokeilun laajentuessa (1/2018) koko Jyväskylän 

yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (Jyte) asukkaille, pois lukien 

ostopalvelualueet.

- Muutosaineiston päivittäminen viikoittain: kokeiluoikeuden voimassaolon 

määräytyminen

- Esim. kokeilualueelta asiakas muuttaa Jyten alueen terveysasema-alueelle 

joka ei kokeilussa mukana -> päätös voimassa 6kk.

- Asiakas muuttaa pois Jyväskylästä (toiseen kuntaan) päätöksen voimassaolo 

loppuu heti

- Uudelle asukkaalle muodostuu päätös automaattisesti

- Effector- järjestelmässä toiminnallisuudet manuaalisesti muodostettavalle 

päätökselle -> osoitteettomat, päätöksen voimassaolon päättäminen, esim. 

kotihoitoon siirtyvä asiakas

Effector palvelusetelijärjestelmä –

palvelusetelipäätösten luonti järjestelmään



Asiakkaan listautuminen palveluntuottajalle 

Tunnistautuminen

• Asiakas kirjautuu Palse.fi –

portaaliin: integraatio Suomi.fi –

palvelualustaan

• Jos asiakas kuuluu 

valinnanvapauden piiriin: 

mahdollista tehdä 

palveluntuottajavalinta

• Puolesta-asiointi: kokeilun alusta 

asti käytössä alaikäisen puolesta-

asiointi. 

• Kirjautuneena mahdollista tehdä 

myös julkisen terveysaseman 

vaihto, tarkastella omia päätöksiä, 

jättää asiakaspalaute



Effector palvelusetelijärjestelmä

Vaihdon syy –tiedon 

kerääminen

• Listautumisen 

yhteydessä kysytään 

asiakkaalta vaihdon 

syitä

– 2. vaihdon 

tehneille oma 

kysely

• Vastauksien käsittely 

Effectorin raportointi-

työkalun avulla



Effector palvelusetelijärjestelmä

Valintatietojen näkyminen 

potilastietojärjestelmässä

- Listautumistieto siirtyy 

potilastietojärjestelmään:
- valinta pvm, palveluntuottajan nimi

- Valintatieto päivittyy, jos asiakas tekee 

uuden valinnan tai kokeiluoikeus 

päättyy

- Valintatiedon näyttämiselle 

haasteellista löytää paikkaa



Effector palvelusetelijärjestelmä -

kapitaatiohintaryhmät

- Kapitaatiohintaryhmien 

muodostaminen
- Terveysasema-alueittain (8)

- Ikäryhmittäin (5 ryhmää)

- Kapitaatiohinta on 

vuosikorvaus listautuneesta 

asiakkaasta:
- Laskutusaineisto muodostuu 

kuukausittain 

listautumistilanteen mukaisesti

- Palveluntuottaja tekee 

laskun portaalin 

muodostaman aineiston 

perusteella

- Effector – P2P –integraatio
- Laskun käsittelyn 

automatisointi



Tiedonhallinta

Raportointi:

- Asiakkaiden listautuminen:

- Terveysasema-alueittain

- Ikä-/ kapitaatioryhmittäin

- Uudelleen vaihtajat: toiselle 

yksityiselle tuottajalle ja/tai takaisin 

julkiselle vaihtaneet

- Kapitaatiokorvaukset:

- Terveysasema-alueittain 

(varjobudjetti)

- Ikäryhmittäin

- Tuottajittain

- Asiakaskyselyiden tulokset

- Päätöskohtaiset tiedot:

- Asiakkaan valintahistoria

- Asiakasmaksulaskutus:

- Yhteisesti käytettävän 

potilastietojärjestelmän kautta -> 

jatkossa mietittävä, miten ja mistä 

suoritetieto saadaan



Käyttöönottokokemuksia
• Asiakkaat/ kuntalaiset:

– Palse.fi – portaali helppokäyttöinen

– Mahdollista vertailla tuottajia

– Listautumisvalinnan vahvistus

• Palveluntuottajat

– Asiakkaan listaaminen sujuvaa

– Laskutusaineiston muodostaminen ketterää

• Kuntakäyttäjät (järjestäjä, terveysasemat)

– Kattavat raportointi toiminnot

– Asiakaskohtaisten palvelusetelipäätösten hallinta

– Hyvä yhteistyö ohjelman toimittajan kanssa

Ohjevideo valinnan tekemisestä: 

https://www.dreambroker.com/channel/2fgzogkv/9445vfvb

https://www.dreambroker.com/channel/2fgzogkv/9445vfvb


Järjestäjän tehtävät

• Määritelty laissa, lukuisia tehtäviä

• Seuraavassa kokeilussa tunnistettuja järjestäjän tehtäviä



Järjestäjän tehtävät

Tuottajahallintaan liittyvät 

tehtävät

• Sääntökirjat

• Palveluntuottajien hakeutuminen, 

päätökset, sopimukset, 

perehdytys, ohjaus ja valvonta

• Tuottajatilaisuudet

• Korvausten maksaminen tuottajille

• Asiakasmaksujen periminen

• Viranomaistyö

Asiakasohjaukseen  ja 

koordinointiin liittyvät 

tehtävät

• Asiakasohjauksen koordinointi 

(Kela, kunnat, tuottajat, liikelaitos)

• Sosiaaliohjauksen ja 

palveluohjauksen erottaminen



Järjestäjän tehtävät

Verkostoyhteistyöhön 

liittyvät tehtävät

• Järjestöjen kanssa tehtävä 

yhteistyö, järjestöstrategia

• Kokemusasiantuntijatoiminta

• Omarahoitteiset 

hyvinvointipalvelut/ 

elinkeinoyhteistyö

• Kuntien Hyte –toiminta (yhteistyö, 

tiedon tuottaminen)

• Viestintä: kansalaiset, tuottajat, 

kunnat, päättäjät

Tietojärjestelmiin liittyvät 

tehtävät

• Kansallisen tietojärjestelmän 

käyttäminen, suoravalinta

• Maakunnan oman järjestelmän 

hallinnointi, asiakassetelit ja 

henkilökohtainen budjetti

• Maakunnan oman järjestelmän 

käyttäminen ja hyödyntäminen 

jatkossa? > yhteinen juttu, 

palvelemaan kaikkia!


