
Laajentuva valinnanvapaus sote-palveluissa on merkittävä uudistus, 
jonka vaikutuksista meillä ei vielä ole tietoa. 

Tätä tietoa hankkiaksemme tarvitsemme kokeiluja, jotka luovat pohjaa 
toimintamallien, ajattelutapojen ja toimintakulttuurin muutokselle.

[EMBARGO pe 19.5. klo 06.00]

Laajentuva valinnanvapaus sotessa: 

kokeiluilla kohti tietoon perustuvia päätöksiä



Valinnanvapauskokeilut lyhyesti

Kokeiluissa mukana oleva väestöpohja on reilu 341 000 ihmistä 
(huom. Keski-Uusimaan osuus n. 200 000, kokeilu alkaa 5/2017)

Kokeilualueet ovat Hämeenlinna, Jyväskylä, Keski-Uusimaa, 
Tampere, ja Ylä-Savo

Käynnissä olevilla kokeilualueilla lähes joka neljäs (23 %) on vaihtanut 
tai on kiinnostunut vaihtamaan palveluntuottajaa

Kokeilut ovat osa sosiaali- ja terveysministeriön palvelusetelikokeilua



Valinnanvapauskokeilujen sisällöt

Kokeilukohtaiset 
kapitaatiokorvaukseen
sisältyvät palvelut

Keski-
Uudenmaan 

sote

Hämeenlinnan 
kaupunki

Jyväskylän 
kaupunki

Tampereen 
kaupunki

Ylä-Savon 
SOTE

- Lääkärin vastaanotto
    

- Sairaanhoitajan ja/tai       
terveydenhoitajan 
vastaanotto

   

- Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut                                                                  **)

- Sosiaaliohjaus
  **)

- Laboratorio
   

- Kuvantamispalvelut
   

- Fysioterapia
**) 

- Jalkaterapia ja 
ravitsemusterapia 

Asiakas voi vaihtaa 
palveluntuottajaa

6 kk välein 1 kk välein 6 kk välein 3 kk välein 1 kk välein

Kapitaatiokorvaus
€ / asiakas / vuosi

114,00-458,00*) 102,79 – 564,25*) 92,87 – 460,43*) 150,00 / 250,80 262,80

Palveluntuottajien
listautuminen alkoi

maalis-huhtikuu 2017 tammikuu 2017 tammikuu 2017 helmikuu 2017 joulukuu 2016

• Kokeilussa palveluntuottaja tuottaa perustason vastaanottopalvelut niille asukkaille, jotka ovat sen valinneet. Huom. taulukossa ei ole esitetty Keski-Uudenmaan soten henkilökohtaisen budjetin osuutta. 

• Tarvittaessa palveluntuottaja ohjaa asiakkaan julkiselle palveluntuottajalle, mikäli asiakas tarvitsee muita kuin kokeiluun kuuluvia palveluita 

• Palveluntuottaja voi tarjota asiakkaillensa myös erillisiä lisäpalveluita, joiden kustannuksista asiakas vastaa itse

*) Kokeilukohtaisen kapitaatiokorvauksen määrä per rekisteröitynyt asiakas riippuu asiakkaan iästä. 

**) Erillinen suoriteperusteinen korvaus



Valinnanvapauskokeilujen tilannetiedot

Kokeilukohtaiset 
tilannetiedot

Keski-
Uudenmaan 

sote

Hämeenlinnan 
kaupunki

Jyväskylän 
kaupunki

Tampereen 
kaupunki

Ylä-Savon 
SOTE

• Kokeilussa
mukana olevan
väestön määrä

200 000 18 000 62 000 22 700 38 500

• Yksityisten
palveluntuot-
tajien
lukumäärä

4

(8 
toimipistettä)

5 1

(1 hakemus
hyväksyttävänä)

3 2
(toinen yksit. 

palveluntuotta-
jista on 

laajentamassa
toimintaansa

06/2017)

• Aktiivisen
valinnan 
tehneiden/
vaihtajien     

lukumäärä 

Valintamahdol-
lisuus aukeaa

05/2017
1495 1450 1315 2421



Kansalaiskyselyt laajentuvasta 
valinnanvapaudesta ja nykyisistä palveluista

Valtakunnallinen kysely tehtiin Sitran toimeksiannosta syyskuussa 2016, ja siinä 
selvitettiin kansalaisten asenteita liittyen sote-palveluiden valinnanvapauteen

Kansalaiskysely toteutettiin 9.9. - 15.9. 2016 välisenä aikana, tutkimukseen vastasi Kantar
TNS:n Forum-internetpaneelissa 2052 väestöä edustavaa henkilöä, kyselyn tuloksia 
käytetään tämän tutkimuksen vertailutietona

Alueelliset kyselyt Ylä-Savossa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Tampereella toteutettiin 
puhelinhaastatteluilla helmi-huhtikuussa 2017

Tutkimuksen aineisto edustaa kohdealueiden 18-79-vuotiasta väestöä. Tutkimusaineisto 
on oikaistu vastaajien sukupuolen ja iän sekä alueen mukaan



Kansalaiskyselyjen satoa 

Kalvo 6: Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi: Suomalaiset melko
tyytyväisiä palveluihinsa 
Kalvo 7: Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä – naisilla ja miehillä
eri painotukset
Kalvo 8: Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä – alueellinen vertailu

Kalvo 9: Halukkuus vaihtaa palveluntuottajaa alueellisesti vertailtuna
Kalvo 10: Halukkuus vertailla eri tekijöitä palveluntuottajaa valittaessa
Kalvo 11: Eri asioiden tärkeys valinnanvapauskokeiluissa
Kalvo 12: Tärkeimmät syyt sille, että ei halua vaihtaa palveluntuottajaa

Kalvo 13: Vastaajien sijoittuminen työmarkkinoille, alueelliset erot
Kalvo 14: Vastaajien alueelliset erot terveyspalvelujen käytössä
Kalvo 15: Todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta

Kalvo 16: Palautteen kysyminen , vertailu kansallinen & alueet
Kalvo 17: Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta?
Kalvo 18: Kokeiluista sanottua



Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi

Eri kokeilualueiden tulokset ovat 
varsin samalla tasolla, joskin 
Tampereella kokemukset
ovat hiukan muita alueita 
huonommat erityisesti 
ajan saamisessa.

Lähde: Kantar TNS



Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja 

käytettäessä, alueellinen vertailu

Palveluntarjoajan kotimaisuus 
koetaan tärkeäksi erityisesti 
Hämeenlinnassa 
ja Ylä-Savossa.

Sen sijaan hinnan merkitys 
on Tampereella suurempi kuin 
Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä. 

Lähde: Kantar TNS



Onko vaihtanut tai harkitseeko vaihtavansa 

terveyskeskuspalvelujen tuottajaa

Vaihtohalukkuus on suurinta 
Hämeenlinnassa, ja alhaisinta 
Jyväskylän kokeilualueella.

Lähde: Kantar TNS



Halukkuus vertailla eri tekijöitä

Eri kokeilualueiden 
vertailussa eri 
vertailutekijöissä kärkeen 
nousevat kaikilla alueilla 
jonotusajat. Jyväskylässä 
palvelujen monipuolisuus ja 
saavutetut hoitotulokset 
koetaan erityisen tärkeiksi.

Lähde: Kantar TNS



Eri asioiden tärkeys valinnanvapauskokeilussa

Vastaajien kärkiodotuksia 
ovat nopeampi 
hoitoon/palveluun pääsy ja 
jonotusaikojen lyheneminen 
sekä asioiden saaminen 
kerralla kuntoon. 

Se että saa itse valita ja 
vaihtaa palvelujen tarjoajaa 
on Tampereella jonkin 
verran tärkeämpää kuin 
muilla alueilla.

Lähde: Kantar TNS



Tärkeimmät syyt sille, ettei halua vaihtaa 

terveyskeskuspalvelujen tuottajaa

Lähde: Kantar TNS



Terveyspalvelujen käyttö

Pääasiassa julkisen 
terveydenhuollon käyttäviä on 
Tampereella vähemmän kuin koko 
maassa ja muilla kokeilualueilla.

Sen sijaan työterveyshuollon 
käyttäjiä on enemmän kuin koko 
maassa, Hämeenlinnassa tai 
Jyväskylässä.

Lähde: Kantar TNS



Vastanneiden sijoittuminen työmarkkinoille

Lähde: Kantar TNS



Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja 

käytettäessä – naisilla ja miehillä eri painotukset

Naiset pitävät mahdollisuutta 
yksilölliseen tai kokonaisvaltaisen 
hoitoon/palveluihin selvästi 
tärkeämpänä kuin miehet. Myös 
asioinnin vaivattomuus ja hoidon ja 
palvelun monipuolisuus sekä 
neuvonta ovat naisille tärkeämpää 
kuin miehille.

Lähde: Kantar TNS



Todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta

Todennäköisyys käyttää 
sosiaaliohjausta on 
suurinta Ylä-Savossa.

Lähde: Kantar TNS



Sosiaali- ja terveydenhuolto: Palautetta kysytään 

hoidosta/palvelusta suhteellisen harvoin

Palautetta 
on kysytty 
Ylä-Savossa selkeästi 
harvemmin kuin muilla 
alueilla.

Lähde: Kantar TNS



Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta

Tampereella työterveyshuolto 
on kysynyt palautetta useammin 
kuin muilla kokeilualueilla, 
yksityinen terveydenhuolto 
harvemmin kuin muilla alueilla.

Lähde: Kantar TNS



Valinnanvapauskokeiluista sanottua

”Rohkea päänavaus.”

”Vaimon kanssa on löydetty paikka jossa ei tarvitse odottaa.”

”Toivoisin että oma lähin terveyskeskus säilyisi.” 

”Hyvä juttu, joka mahdollistaa kaikille kokeilla mitä valinnanvapaus 
tarkoittaa.”

”Älkää ryssikö tätä.”



vuorovaikutusta ja verkottumista yli alue- ja alarajojen

Toimijoita eri sektoreilta, alueilta tai 
toimialoilta

Kymmeniä tapahtumia eri puolilla 
Suomea vuosien 2017-2018 aikana

Lisää vuorovaikutusta yli 
rajojen ja uusia verkostoja 

- sekä tietoa tekemisen 
tueksi, mm. 

palveluntuottajan 
tietopaketti

1

2

3

Aika

verkostoitumisportaali, 
auki 24/7/365 -

www.soteuttamo.fi

”Speed matching”, 
yhteiskehittämistä,

työpajoja, 
vierailuja… 



SOTE Factor
SOTE Factor on avoin valinnanvapauskokeiluihin liittyvä 
ideakilpailu, jolla pyritään monipuolistamaan asiakkaiden 

suoran valinnan sekä henkilökohtaisen budjetin piirissä 
olevaa palvelutuotantoa. 

Pääpalkintona on 10 000 euroa.

Lisätietoa: https://www.sitra.fi/hankkeet/sote-factor-
ideakilpailu/#mista-on-kyse

https://www.sitra.fi/hankkeet/sote-factor-ideakilpailu/#mista-on-kyse


Kokeilujen projektivastaavien yhteystiedot

Keski-Uudenmaan sote

- Pirjo Laitinen-Parkkonen, hankejohtaja (p. 040 182 5797, pirjo.laitinen-parkkonen@hyvinkaa.fi)

- Frank Ryhänen, projektipäällikkö (p. 040 724 0869, frank.ryhanen@hyvinkaa.fi) 

Hämeenlinnan kaupunki

- Markku Nurmikari, tilaajaylilääkäri (p. (03) 621 2012, markku.nurmikari@hameenlinna.fi)

- Niina Haake, kehittämispäällikkö (p. (03) 621 2336, niina.haake@hameenlinna.fi) 

Jyväskylän kaupunki

- Riitta Pylvänen, projektipäällikkö (p. 014 266 1630, riitta.pylvanen@jkl.fi)

- Mia Lindberg, erityisasiantuntija (p. 014 266 8631, mia.lindberg@jkl.fi)

Tampereen kaupunki

- Eeva-Kaisa Mäkinen, projektipäällikkö (p. 040 675 3147, eeva-kaisa.makinen@tampere.fi)

Ylä-Savon SOTE

- Laura Vuorensola, projektipäällikkö (p. 040 632 5142, laura.vuorensola@ylasavonsote.fi)


