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Yhteenveto 

 

 
Valinnanvapaus sote-palveluissa -kokeilua toteutettiin Hämeenlinnassa vuosien 

2017 ja 2019 välisenä aikana. Kokeilussa kuntalainen sai vapaasti valita, 

valitseeko hän terveyspalvelunsa toteuttajaksi yksityisen vai julkisen 

palveluntuottajan. Hämeenlinnan kokeilussa Lammin ja Jukolan terveysasemien 

alueilla asuvat kuntalaiset saivat valitsemaltaan palveluntuottajalta 

yhteydenottoon ja ohjaukseen liittyvät palvelut, lääkärin, sairaanhoitajan, 

psykiatrisen sairaanhoitajan sekä sosiaaliohjaajan vastaanotto -palvelut. 

Palvelupakettiin laskettiin kuuluvaksi myös tarvittavat laboratorio- ja 

röntgenpalvelut. 

Kokeilu toteutui pääsääntöisesti hyvin. Yhteistyö palveluntuottajien ja hankkeen 

henkilöstön välillä oli säännöllistä ja hedelmällistä. Asiakastyytyväisyys oli, 

toteutettujen mittausten perusteella, korkea niin julkisilla, kuin yksityisilläkin 

terveysasemilla. Palvelunpiiriinpääsyn ajat parantuivat, koska tarjonta lisääntyi ja 

yksityiset palveluntuottajat onnistuivat pitämään T3 aikansa (kolmas vapaa 

lääkäriaika) matalina. Julkisten terveysasemien jonotilannetta kokeilu ei 

kuitenkaan lyhentänyt ja samainen T3 aika oli kokeilun lopussa yhtä pitkä, kuin 

ennen kokeilun aloittamista. 

Julkisten palveluiden piiriin tuli kokeilun aikana uusia asiakkaita niin 

kokeiluväestössä, kuin vertailuväestössäkin. Kokeiluväestön asiakkuuksien 

määrässä tapahtui kuitenkin muusta Hämeenlinnan väestöstä poiketen 9%:n 

lisääntyminen vuonna 2017. Asiakasmäärien nousua voivat selittää esimerkiksi 

väestön ikärakenteen muutokset, kun suurten ikäluokkien edustajat siirtyvät 

työterveydenhuollon piiristä julkisten palveluiden piiriin. Vuoden 2017 kaltaista 

asiakasmäärän hyppäystä kokeiluväestössä tämä ei kuitenkaan yksistään selitä, 

vaan palveluiden saatavuuden paranemisella, patoutuneella palveluntarpeella 
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sekä kokeilun käynnistymisellä oli tähän todennäköinen vaikutus. Vuoden 2018 

aikana kokeiluväestön perusterveydenhuollon asiakasmäärät vähenivät noin 6% 

vuoteen 2017 verrattuna ja 2019 edelleen -2% verrattuna vuoteen 2018. 

Erikoissairaanhoidon ja päivystyksen kulujen nousua pelättiin 

valinnanvapausmallissa. Vuonna 2017 tapahtui erikoissairaanhoidon 

asiakkuuksissa 10% lisäys, joka oli suurempi kuin vertailuväestöllä (5%). Vuoden 

2018 ja 2019 osalta näyttäisi kokeiluväestön erikoissairaanhoidon asiakkuudet 

sen sijaan käyttäytyvän maltillisemmin, kuin vertailuväestön. Myös päivystyksen 

käytön osalta näyttäisi, että vertailuväestön käynnit lisääntyivät voimakkaammin. 

Suurimmat haasteet kokeilussa liittyivät henkilöstövaihdoksiin niin hankkeen 

sisällä kuin kaupunkiorganisaatiossakin, sosiaaliohjauksen käynnistymiseen, 

kotihoidon asiakkaiden valinnan mahdollisuuksiin sekä kapitaatiokorvauksen 

riittävyyteen yksityisillä palveluntuottajilla. Sosiaaliohjaus saatiin käynnistymään 

kunnolla vasta keväällä 2018, kun hankkeeseen palkattiin oma sosiaaliohjaaja. 

Vuoden 2019 aikana sosiaaliohjaus vakiinnutti asemaansa palvelumuotona ja 

myös terveydenhoidon henkilöstö oppi tunnistamaan asiakkaita, jotka 

saattaisivat hyötyä sosiaaliohjauksesta ja –neuvonnasta. 

Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden epävarmuus heikensivät selvästi 

hankkeen tulosten juurruttamista ja levittämistä emo-organisaatioon. 

Tiedonkeruuta hankkeessa on toteutettu laaja-alaisesti sekä hankkeen sisällä, 

että ulkopuolelta esimerkiksi STM:n ja Sitran toimesta. Ministeriö on tilannut 

laajaa arviointia hankkeesta mm. Owal Groupilta ja KPMG:ltä. Hankkeessa on 

toteutettu kaupungin sisäinen väliarviointi. Hämeenlinnan kokeilussa 

tiedontuotanto onnistui erittäin hyvin. Tätä tukivat hankkeenkin käytössä olleet 

tiedolla johtamisen työvälineet kuten Exreport ja Prodacapo. 
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Hämeenlinnan kokeilun tavoitteena oli työstää tulevaisuuden 

kapitaatiokorvausmallia yhdessä hankkeen, palveluntuottajien, järjestäjän ja 

ulkopuolisen arvioijan kanssa vuonna 2019. Kun sote-lait kaatuivat eduskunnassa 

keväällä 2019 päätettiin yhteisymmärryksessä sosiaali- ja terveysministeriön 

kanssa, että ministeriön teettämä vertailututkimus (liite no7) 

kapitaatiokorvauksesta eri kokeilualueilla on riittävä, eikä lisäselvityksiin ole tässä 

vaiheessa tarvetta. 

Kotihoidon asiakkaiden valinnanvapautta selvitettiin vuonna 2019. Hankkeen 

henkilöstö tapasi kotihoidon esimiehiä ja henkilöstöä. Näissä tapaamisissa esiin 

nousseista asioista laadittiin raportti, jossa monituottajamallin esiin nostamat 

haasteet tuotiin näkyväksi. Raportti on loppuraportin liitteenä (liite no8). 

Syksyllä 2019 Hämeenlinnan kokeiluväestön hoitotietoja tullaan tarkastelemaan 

Care Cap työkalun avulla. Care Cap;n avulla on mahdollista seurata kuinka 

asiakkaan hoitoa toteutettaessa on huomioitu tutkittu tieto sekä Käypä Hoito – 

suositukset. Tarkastelussa tullaan vertaamaan julkisten terveysasemien hoidossa 

olleiden asiakkaiden hoitotietoja yksityisellä asioineiden tietoihin. Raportti 

tutkimuksesta toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriöön sen valmistuttua. 
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1 Tulokset ja vaikuttavuus 

 
1.1 Tausta 

 

Hämeenlinnan kaupungilla on vahva kokemus kehittämistyöstä – sekä alueellisella 

että kansallisella tasolla. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen 

painopisteenä on ollut vahvasti asiakaslähtöisyys sekä asiakkaan oman roolin 

vahvistaminen, mitkä ovat painottuneet myös tässä kokeilussa. 

 

Palveluiden kehittäminen ja innovatiivisuus kuuluvat olennaisena osana 

Hämeenlinnan kaupunkistrategiaan. Innovatiivisuutta on tuettu mm. kaupungin 

osallistumisella Tekesin innovatiivisten hankintojen valmennusohjelmaan. 

Valmennusohjelman myötä Hämeenlinnassa käyttöönotettiin innovatiivisuuteen 

kannustavia hankintamenetelmiä ja yksityisen kentän palvelutarjonnan 

hyödyntäminen vahvistui. 

 

Myös monituottajamallia on kehitetty alueella vuosia osana tilaaja-tuottaja- 

mallista organisaatiota. Monituottajamallissa toimiminen on edellyttänyt 

Hämeenlinnan kaupungilta erilaisten kumppanuuksien vahvistamista. 

Lähipalveluiden tarjonnan onnistuminen mm. ikäihmisten palveluissa on 

edellyttänyt vahvaa yhteistyötä kaupungin eri toimialojen, kolmannen sektorin 

sekä yksityisten palveluntuottajien kesken. Asukkaiden osallisuus toiminnan 

kehittämisessä kuuluu olennaisena osana Hämeenlinnan kaupungin 

toimintakulttuuriin. 

 

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistushanke, Oma 

Häme, on ollut keskeinen taho maakunnallisen ulottuvuuden kehittämisessä. 

Hankkeessa yhteistyötä oli niin  Oma  Hämeen,  mutta  myös erikoissairaanhoidon 

sekä muiden sidosryhmien kanssa. 
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Sähköisten palveluiden kokonaisuutta on kehitetty Hämeenlinnan 

terveyspalveluissa aktiivisesti vuodesta 2013 lähtien. Syksystä 2016 lähtien 

terveyspalveluiden käytössä on ollut tietoturvallinen etäyhteys asiakkaan ja 

ammattilaisten välillä. Tällä hetkellä asiakkaiden käytössä on sähköinen 

Minunterveyteni.fi -palvelukokonaisuus, joka sisältää mm. älykkäät oirearviot, 

etämittaukset, sähköisen terveystarkastuksen ja -valmennuksen, terveyskirjaston 

sekä eOmahoidon palvelut. 

 
 

Hämeenlinna on ollut mukana Omahoito- ja Digitaaliset Arvopalvelut (ODA) 

kärkihankkeessa, jossa terveyspalveluiden sähköistä palvelukokonaisuutta on 

kehitetty. ODA-hankkeen tuloksena syntynyt OmaOlo-palvelu on siirtynyt 

tuotantoon alkuvuodesta 2019. 

 
 

Vuosina 2015 - 2016 Hämeenlinnan kaupunki toteutti yhdessä kolmen muun 

kunta-/sote-organisaation ja Sitran kanssa selvityshankkeen mahdollisuudesta 

osallistua Palvelusetelikokeiluun. Hankkeessa, tuotettiin tietoa 

valinnanvapauslainsäädännön tueksi ns. kokeilun sääntökirjan työstämisen kautta. 

Selvitysvaiheessa valmisteltiin kokeilun kannalta keskeisiä elementtejä ja 

kehitettiin mm. yritys- ja järjestöyhteistyön, kansalaisviestinnän, kustannusten 

korvaamisen, kokeilun kannalta keskeisten ICT-järjestelmien ja asiakasohjauksen 

välineitä, jotta kokeilu on mahdollista käynnistää vuoden 2017 alussa. 

 
Palvelusetelikokeilusta kiinnostuneille palveluntuottajille järjestettiin kesä- 

lokakuun     2016      aikana      neljä      keskustelutilaisuutta,      jotka  keräsivät 

runsaasti kiinnostuneita toimijoita. Tilaisuuksissa kerrottiin ja keskusteltiin yleisesti 

kokeilun toteutuksesta ja ehdoista. Yksi tilaisuuksista keskittyi erityisesti kokeilun 

tietojärjestelmäarkkitehtuuriin ja sen valintoihin. 
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Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi marraskuussa 2016 Hämeenlinnan 

palvelusetelikokeilulle kahden miljoonan euron hankerahoituksen vuosille 2017- 

2018 neljän muun kokeilualueen ohessa. Valmisteluvaiheen jälkeen kokeilu 

käynnistettiin 1.1.2017. Yksi kokeilun elinvoiman ja toimivuuden mahdollistanut 

elementti oli aktiivinen ja vastavuoroinen yhteistyö kokeilussa mukana olleiden 

palveluntuottajien kanssa. 

 

Kokeilun kansallisena tavoitteena oli saada a) kokemuksia ja tietoa erilaisten 

toimintamallien käytöstä valinnanvapaudessa ja b) hyödyntää saatua tietoa 

valinnanvapausmallin ja sitä koskevan lainsäädännön kehittämisessä ja 

soveltamisessa. Kokeilussa haettiin tietoa mm. siitä, miten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen asiakkaat ja tuottajat käyttäytyvät ja mitä kustannuksille sekä 

palveluiden saatavuudelle tapahtuisi, mikäli laajennettu valinnanvapaus olisi tullut 

voimaan. 

 

Hämeenlinnan mallissa järjestäjä solmi sopimuksen palveluiden tuottamisesta 

yhden tahon kanssa, joka vastaa palvelupaketin toteuttamisesta. Palveluntuottaja 

sai halutessaan tuottaa kaikki palvelupaketin mukaiset palvelut omana 

tuotantonaan tai jakaa tuottamisvastuuta muille toimijoille esim. 

alihankintasopimuksin. Sopimuksen allekirjoittanut palveluntuottaja on kuitenkin 

ollut vastuussa siitä, että asiakas saa tarvitsemansa palvelupaketin mukaiset 

palvelut. Järjestäjä ei ole ottanut kantaa siihen, toteuttaako palveluntuottaja 

palvelut ns. omalääkärimallilla, jossa asiakkaalle nimetään henkilökohtainen lääkäri 

hoitosuhteen jatkuvuuden turvaamiseksi, vai hoidetaanko asiakas useamman eri 

lääkärin toimesta hoitosuhteen aikana. Palveluiden toteutukseen liittyvät tarkat 

ehdot sekä käytännön toimintatavat ovat kuvattu Hämeenlinnan 

valinnanvapauskokeilun ”Kokeilun ehdot ja periaatteet 2017-2019” – nimisessä 

sääntökirjassa (Liite 4). 
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Hämeenlinnan kokeilussa palveluntuottajalla oli kokonaisvastuu asiakkaasta ja 

hänen tarvitsemistaan vastaanottopalveluista. Palvelupaketin ulkopuolisissa 

palveluissa, eli ns. lisäpalveluissa, asiakas ohjattiin terveyspalveluihin julkiselle 

palveluntuottajalle. Lisäpalveluihin ohjaamisesta laadittiin tuottajille erillinen 

ohjeistus. Ohjeistusta päivitettiin koko kokeilun ajan tarkennettavien kysymysten 

esiin noustessa. 

 

Hämeenlinnan kokeilualue rajattiin siten, että kokeilun osallistujiksi valittiin 

kaupunginhallituksen (29.8.2016) tekemällä päätöksellä Jukolan ja Lammi- 

Tuuloksen terveyskeskusalueiden asukkaat. Kokeiluun osallistumisen mahdollisuus 

oli siten riippuvainen henkilön asuinalueesta sillä hetkellä, kun kokeilun väestöotos 

otettiin. Oikeus kokeiluun osallistumiseen säilyi, mikäli kokeiluun mukaan päässyt 

henkilö muutti kunnan sisällä toisen terveysaseman alueelle. Väestöotoksen 

ottamisen jälkeen kokeiluun ei päässyt, vaikka henkilö muutti kokeilun piirissä 

olevalle terveyskeskusalueelle. Aikarajaus jouduttiin määrittämään 

tietojärjestelmällisistä syistä. Kokeilualueilla syntyneiden vauvojen kohdalla tehtiin 

kuitenkin erillispäätös, ja heidän oli mahdollista päästä kokeilun piiriin syksystä 

2017 lähtien. 

 

Kokeilussa mukana olleita kuntalaisia tiedotettiin kokeilun alkamisesta ja 

käytännön toimista kirjeitse joulukuussa 2017. Kukin kokeilualueella asunut 

hämeenlinnalainen sai henkilökohtaisen kirjeen osallistumisoikeudestaan. Tämä 

lienee edesauttanut sitä, että kyselytulosten perusteella, hämeenlinnalaiset olivat 

poikkeuksellisen hyvin tietoisia alueella käynnissä olevasta kokeilusta. Lisäksi 

järjestettiin asukasinfotilaisuuksia, tiedotettiin järjestöjä ja muita tahoja, koottiin 

kaupungin www-sivuille infopaketti ja perustettiin neuvontanumero. 

 

Kokeilun aikana asiakas maksoi palvelupakettiin sisältyvistä palveluista 

terveyskeskusmaksun verran, kävi hän sitten julkisella tai yksityisellä 
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palveluntuottajalla. Asiakasmaksun peri palvelun järjestäjä. Palveluntuottajalle 

Hämeenlinnan kaupunki maksoi kapitaatiokorvauksen (luku 1.2.3.). 

Kapitaatiokorvaus määrittyi asiakkaan iän perusteella ja se oli kiinteä korvaus, joka 

oli riippumaton asiakkaalle annetuista palveluista. 

 

Koska sote- ja maakuntauudistus viivästyi, päätti sosiaali- ja terveysministeriö 

jatkaa kokeiluja vuonna 2019. Hämeenlinna sai jatkoaikahakemukselleen 

myönteisen päätöksen ja tämän myötä rahoituksen hankkeen jatkamiseksi vuonna 

2019. Tarkoitus oli sillata kokeilu maakunnan toiminnan alle syksyllä 2019. Monien 

käänteiden jälkeen keväällä 2019 kävi selväksi, että sote- ja maakuntauudistus ei 

tule etenemään odotetunlaisesti. Tämän seurauksena laajaa valinnanvapautta 

kokeilleita hankkeita ei enää tiedontuotannon näkökulmasta tarvittu. Sote- ja 

maku-lakien kaaduttua myös Oma Hämeen organisaatio ajettiin alas kesällä 2019. 

 

 

1.2 Tavoitteet ja tulokset 

 

 
Hämeenlinnan palvelusetelikokeilun tavoitteet määriteltiin Triple Aim – 

viitekehyksen, kaupungin strategisten painopisteiden sekä sosiaali- ja 

terveysministeriön palvelusetelikokeiluille asettamia tavoitteita mukaillen. 

 

Triple Aim -ajattelu tarkoittaa pyrkimystä asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden ja 

kustannustenhallinnan parantamiseen. Asiakaskokemus sisältää sekä asiakkaan 

tyytyväisyyden palveluihin, että palveluiden laadukkuuden. Näihin on hankkeessa 

pyritty mm. lisäämällä valinnanvapautta ja parantamalla palveluiden laatua ja 

saatavuutta joilla edistetään väestön hyvinvointia ja kansanterveyttä. 

 

Tarkennetussa hankesuunnitelmassa (15.12.2016) todettiin seuraavaa: 
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”Hämeenlinnan kaupunki tavoittelee valinnanvapauskokeilun avulla 

(1) palveluiden parempaa vaikuttavuutta, koettua laatua sekä 
kustannustenhallintaa, 

(2) alueen elinvoiman vahvistumista, ja 

(3) edelläkävijyyden vahvistamista sekä tiedon tuottamista. 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama painopistealue Hämeenlinnan 

kaupungille oli tuottajien korvausmalliin sisältyvän 

 
(4) ikäryhmäpainotteisen kapitaatiokorvauksen käyttö sekä 

(5) sähköisten omahoitopalvelujen kytkeminen 
valinnanvapauspalvelujen yhteyteen.” 

 

Lisäksi vuodelle 2019 hankkeelle asetettiin lisätavoitteita 

” (6) tulevaisuuden kapitaatiokorvausmallin kartoittaminen 

(7) sote-integraation ja sosiaaliohjauksen kehittäminen 

(8) kiinnitetään erityistä huomiota kotihoidon ja valinnanvapauden yhteen 

sovittamiseen.” 

 
 

Hankkeen aikana saatavuus parani ja koettu laatu oli erinomaista 

 
Kokeilussa kerätyn tiedon perusteella lääkäriaikojen saatavuus parantui ja 

asiakkaiden kokema laatu oli erinomaista. Hoidon laatua kysyttiin kaikilta 

kokeilualueilla terveyspalveluissa käyneiltä asiakkailta. Saatavuuden paranemisen 

myötä hoitoon pääsy nopeutui, mutta samalla myös käyntimäärät sekä julkisten 

palveluiden piiriin tulleiden asiakkaiden määrät ovat kasvoivat. Edellinen oli 

luonnollinen tulos ottaen huomioon patoutuneen palveluntarpeen, jota julkisella 

puolella oli ollut, sekä palveluiden saatavuuden lisääntymisen. 
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Määrällisesti eniten käyntisyistä ja diagnooseista kasvoivat pDRG-ryhmittelyn 

mukaiset lievät infektio-oireet, tuki- ja liikuntaelin- sekä iho-oireita sisältävät 

käyntisyyt. Vaikuttavuuden arviointi oli haastavaa, mutta tähän pyritään 

vastaamaan juuri alkavalla Care Cap -projektilla. Saatavuuden paranemisella 

oletetaan olevan positiivisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä, kun oireiden ja 

sairauksien kroonistumista voidaan välttää nopealla hoitoon pääsyllä. 

 
 

Väestövastuumallia kaivataan 

 

Määrällisesti eniten hankkeelle tuli palautetta asiakkaiden tyytyväisyydestä siihen, 

että he voivat valita omat pysyvät lääkärinsä ja hoitajansa. Se, että henkilökunta 

pysyy samana ja tuntee asiakkaan, lisää luottamusta järjestelmään sekä tehostaa 

prosesseja sekä vähentää, erityisesti turhia, käyntejä vastaanotoilla. 

Hankkeessakin alun käyntimäärälisäysten jälkeen käyntimäärät alkoivat hiljalleen 

tasaantua. 

 
 

Erikoissairaanhoidon ja päivystyksen käyttö eivät lisääntyneet 

 
Tähän raporttiin kerätyn tilastointitiedon valossa näyttää, että kokeiluväestön 

päivystys ja erikoissairaanhoidon tarve oli vertailuväestöä hieman maltillisempi. 

Kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden tarkastelu näin lyhyellä kokeiluajalla oli 

kuitenkin haasteellista ja lopullisten johtopäätösten teko sen vuoksi kyseenalaista. 

 
 

Tiedontuotannossa onnistuttiin hyvin 

 
Kokeilun tiedontuotanto oli laaja-alaista ja kokeilun välittömiä tuloksia voitiin 

hyödyntää sekä maakuntavalmistelussa että kansallisesti. Tiedontuotantoa tuki 

Hämeenlinnan ja Kanta-Hämeen alueella käytössä olleet tiedolla johtamisen 
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työkalut. Effica-potilastietojärjestelmään kytketty Exreport työkalu mahdollisti 

potilastietojärjestelmästä hyvin tarkkojenkin raporttien tuottamisen 

perusterveydenhuollon palveluiden käytöstä. 

 
Vuonna 2017 Kanta-Hämeen alueelle tuli käyttöön Prodacapo työkalu, joka kokosi 

yhteen maakunnan asiakkaiden palveluidenkäytön perusterveydenhoidossa sekä 

erikoissairaanhoidossa. Prodacapo laski palveluiden käytölle myös laskennalliset 

kustannukset perustuen todellisiin kustannuksiin sekä kuntalaskutettaviin 

kustannuksiin. Ohjelmaan ajettiin sisään maakunnan asukkaiden palveluidenkäyttö 

lähtien vuodesta 2015. 

 
Lokakuussa 2018 Prodacapoon lisättiin kokeilullemme oma työkalu, jolla 

kokeiluväestö oli mahdollista noukkia maakunnan väestöstä ja heidän 

palveluidensa käyttöä oli mahdollista seurata niin eri palveluntuottajien, kuin 

perusterveydenhoidon sekä erikoissairaanhoidon välilläkin. 

 
 

Ikäperustainen kapitaatiokorvaus ei ollut toimiva ratkaisu 

 
Kokeilun ikäperustaista kapitaatiokorvausta suhteessa palveluntuotantoon ja 

asiakasmääriin arvioitiin koko kokeilun ajan. Hämeenlinnassa käytössä ollut 

kapitaatiokorvaus herätti kriittisiä keskusteluja palveluntuottajien taholta koko 

kokeilun ajan. Eniten keskustelua herätti se, että kapitaatiokorvaus laskettiin 

ottaen huomioon koko Hämeenlinnan väestö, ei vain palveluita käyttävää 

väestönosaa. Keskusteluissa tuotiin esiin näkökulmia patoutuneesta palveluiden 

tarpeesta sekä siitä, että asiakkaat vaihtavat palveluntuottajaa silloin, kun 

palveluiden käytölle on tarvetta. Puolella valinnan tehneistä ensimmäinen käynti 

tapahtui viikon sisään valinnan tekemisestä. Tämän jälkeen osa jäi listautuneeksi, 

mutta palveluita käyttämättömäksi asiakkaaksi. 
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HUOMIO! 

Sulkeissa (1530) käyntimäärä tammi-elokuulta 2018 

Kaikissa raportin taulukoissa 2015-2018 vuosien osalta on ilmoitettu täysien kalenterivuosien tiedot. Vuoden 2019 osalta 

tiedot ovat tammi-elokuun ajalta ja tiedot on verrattu taulukoissa edellisen vuoden samaan ajanjaksoon (tammi-elokuu). 

 
 

Keskustelua aiheutti myös julkisten ja yksityisten toimijoiden erilainen ALV-kohtelu 

ja se, että tätä näkökulmaa ei kapitaatiokorvausta määritettäessä otettu huomioon. 

 

Vuoden 2017 lopussa analysoitiin yhdessä palveluntuottajien ja konsulttiyritys 

KPMG:n kanssa Hämeenlinnan korvausmallin toimivuutta. Päätelminä 

analysoinnissa todettiin seuraavaa 

1) puhtaasti ikään perustuvalla korvausmallilla kannattava 

asiakasmäärä/palveluntuottaja on vähintään 1000 asiakasta/tuottaja. 
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2) Hämeenlinnassa korvausmallin arviointia vaikeuttaa kokeilun pieni 

väestöpohja ja tähän suhteutettuna palvelutarjonnan laajuus 

3) Palveluiden käyttö tapahtuu joiltain osin matalammalla kynnyksellä, kuin 

julkisilla toimijoilla. Lääkärikäyntejä suhteessa käyntimääriin on selvästi 

enemmän, kuin julkisilla toimijoilla. Nämä tekijät lisäävät yksityisten 

palveluntuottajien kustannuksia. Julkisrahoitteisen toiminnan 

toteuttaminen vaatii yksityisiltä palveluntuottajilta hoitoprosessiensa 

tarkastamista tarkoituksenmukaiseksi. 

4) Korvausmalliin ei ministeriöstä suositettu tehtävän muutoksia, jotta myös 

vuoden 2018 tulokset olisivat vertailukelpoisia. STM  ohjeisti  pitäytymään 

korvausmallien merkittävistä muutoksista myös vuoden 2019 aikana. 

 

Hämeenlinnan palvelusetelikokeilun ohjausryhmä linjasi ministeriön suosituksesta 

23.8.2018, että vuonna 2019 kapitaatiokorvausmalli pysyy samana kuin 2017-2018 

aikana. Vuonna 2019 oli tarkoitus kehittää tulevaisuuden korvausmallia, joka olisi 

vastannut parhaiten monituottajamallin toimivuuteen sekä kokonaisuuden 

kustannustehokkaaseen toteutukseen. Korvausmallin kehittäminen oli tarkoitus 

toteuttaa yhteistyössä palveluntuottajien sekä maakuntavalmistelun kanssa 

hyödyntäen kansallisesti tehtävää kehittämistyötä (mm. THL:n selvitykset ja STM:n 

korvausmallityöpajat). Kun keväällä 2019 sote-lait kaatuivat, tästä paikallisesta 

kehittämistyöstä luovuttiin yhteisymmärryksessä sosiaali- ja terveysministeriön 

kanssa. 

 
 

Sähköisten palveluiden kehittäminen keskiöön jatkossa 

 
Sähköisten omapalveluiden kytkeminen valinnanvapauskokeilun yhteyteen oli yksi 

hankkeen tavoitteista. Hämeenlinnan kaupungilla on käytössä Minun terveyteni.fi 
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– palvelu, jonka kautta kuntalaiset voivat toteuttaa etämittauksia ja esimerkiksi 

tilata aikoja hoitajan päivystysvastaanotolle. Hankkeen alkuvaiheessa kävi selväksi, 

että Minun terveyteni -palvelu on Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluiden 

omaisuutta ja sen luovuttaminen hankkeessa mukana olevien yksityisten 

palveluntuottajien käyttöön ei ollut mahdollista. Lisäksi palvelun jakaminen olisi 

ollut teknisesti hyvin vaikeaa ja hidasta tilanteessa, jossa käytössä on useita 

potilastietojärjestelmiä. 

 

Hämeenlinna osallistui ODA-hankkeeseen, jossa kehitettiin Omaolo-palvelu, joka 

hyödyntää ammattilaisten järjestelmissä olevia tietoja sekä asiakkaiden itsensä 

tallentamia hyvinvointitietoja. Valinnanvapauskokeilun kytkentää ei voitu tehdä 

ODA-hankkeeseen pitkälti Omatietovarannon sekä hankkeen käyttöönottojen 

viivästymisen vuoksi. ODA-hankkeen ja STM:n kanssa tehtiin alustavaa yhteistyötä 

ja käytiin keskustelua mm. kansallisten linjausten tekemisestä alun perin julkisille 

terveydenhuolto-organisaatioille kehitettyjen palvelujen hyödyntämisestä myös 

valinnanvapausmallissa. Kansallisten järjestelmien hyödyntäminen olisi turvannut 

asiakkaiden yhdenvertaisuuden sekä tiedon integraation. 

 

Sähköisten omahoitopalveluiden kytkemisestä valinnanvapauspalveluiden 

yhteyteen voidaan todeta, että hanke ei ole pystynyt saavuttamaan 

hankesuunnitelmassa mainittuja tavoitteita. Hämeenlinnan palvelusetelikokeilussa 

olisi kuitenkin ollut valmius ottaa kansallisesti kehitettyjä palveluita käyttöön. 

 

Riippumatta siitä, että hankkeessa ei onnistuttu omahoitopalveluiden kytkennässä 

kokeiluun, ovat palveluntuottajat hyödyntäneet omia, lähinnä potilastieto- ja 

ajanvarausjärjestelmiin kytkettyjä asiakkaille suunnattuja sähköisiä palveluita. 

Mehiläisen Oma Lääkärisi - asema on kokeiluaikana ottanut käyttöönsä 

Digiklinikan, jossa lääkäri on ollut mahdollista tavoittaa mihin vuorokauden aikaan 
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tahansa. Myös Terveystalo Oy:lla on ollut sähköinen OmaTerveys–palvelu 

käytössä. 

 
 

Erityisryhmät vaativat erityishuomioimista 

 
Yksi sote- ja maakuntauudistuksen keskeisistä tavoitteista on ollut 

asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien rakentaminen sekä yhdenvertaisuus. 

Hämeenlinnan palvelusetelikokeilussa ei rajattu mitään asiakasryhmää kokeilun 

ulkopuolelle. Hankeaikana huomattiin, että mm. kotihoidon asiakkaiden 

mahdollisuus osallistua kokeiluun oli rajoittunutta yksityisten palveluntuottajien ja 

kotihoidon henkilöstön välisen tiedonkulun haasteiden vuoksi. Nämä haasteet 

aiheuttivat hoitoviiveitä asiakkaiden hoitoketjuihin. 

 

Vuonna 2019 kiinnitettiin erityistä huomiota niihin solmukohtiin, jotka hidastivat 

valinnanvapauden toteutumista kotihoidon asiakkailla. Samalla määritettiin 

prosesseja, joihin tulisi kiinnittää huomiota, mikäli kotihoidon asiakkailla olisi 

jatkossa valinnanvapaus tai monituottajamalli tulisi laajemmalti käyttöön. Raportti 

näistä toimista on liitteenä (liite no8). 

 

Palvelusetelikokeilussa voitiin havainnoida ja kuvata niitä prosesseja, jotka olisivat 

kytkeytyneet liikelaitoksen ja sote-keskuksen yhteistyöhön mm. moniammatillisen 

yhteistyön, asiakas- ja palveluohjauksen, tiedonkulun ja asiakassuunnitelman sekä 

hallintopäätöksen palvelukuvausten suhteen. Hanke hyödytti merkittävästi 

käytännön kysymysten ratkomisessa ajatellen suunnitteilla ollutta 

valinnanvapautta. Vaikka laaja valinnanvapaus ei olisikaan jatkossa osa sote- 

uudistusta, niin kokeilussa tehdyt havainnot ja tulokset tulevat hyödyttämään 

tulevaisuuden sote-mallin kehittämistyötä. 
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Sosiaaliohjauksella ja –neuvonnalla on mahdollista lisätä vaikuttavuutta 

 
Erityistä huomiota hankkeessa kiinnitettiin vuonna 2019 sosiaaliohjauksen ja – 

neuvonnan kehittämiseen terveysasemilla. Toimintatapa kehittyi hankkeen 

edetessä ja alkuhankaluuksien jälkeen voitiin todeta, että toimintamallilla on 

suotuisia vaikutuksia käytännön toimintaan ja se lisäsi palveluiden arvoa 

asiakkaille. Sosiaaliohjauksen ja –neuvonnan tarjoaminen osana terveysaseman 

palveluita, myös hankkeen jälkeen, on raportin kirjoittamishetkellä selvitysten alla 

kaupungin virkamiehillä. 

 
 

Julkinen toiminta vaatii jatkuvaa kehittämistä 

 
Kokeilun yhtenä tavoitteena oli haastaa niin yksityisen, kuin julkisenkin sektorin 

henkilöstöä oman toimintansa kehittämiseen. Hankkeessa tarjottiin sekä yksityisen 

että julkisten toimijoiden henkilökunnalle mahdollisuutta osallistua Sitran Change 

Day –kehittämiskilpailuun, mutta sparraus ei saanut riittävästi osallistujia 

toteutuakseen. Syksystä 2018 Hämeenlinna on ollut mukana Sitran Huomisen 

terveyskeskus -hankkeessa, jossa kehitetään terveysasemien toimintoja sekä 

puututaan olemassa oleviin toimimattomiin rakenteisiin. Palvelusetelikokeilun 

kokemuksia ja tiedonkeruuta hyödynnetään tässä kehitystyössä. 

 

Seuraavassa tullaa käymään läpi yksittäisiä osakokonaisuuksia, joita kokeilun 

aikana on seurattu ja arvioitu. 

 
 

 
1.2.1 Valinnat ja valinnan tekeminen 

 
Kokeilun alkuvaiheessa Sitra toteutti kyselyn Hämeenlinnan kokeilualueiden 

asukkaille koskien kokeiluun liittyviä osa-alueita. Kyselyssä (n=172) 29 % 



Loppuraportti 

Valinnanvapaus sote-palveluissa Hämeenlinnassa 

Sivu: 18 (89) 

 

 
 
 
 

Hämeenlinnan kokeilualueen asukkaista kertoi jo vaihtaneensa tai harkitsevansa 

palveluntuottajan vaihtoa terveyskeskuspalveluissa. 66 % kyselyyn vastaajista ei 

edes harkinnut vaihtoa ja 4 % kyselyyn vastanneista ei osannut sanoa haluavatko 

vaihtaa palveluntuottajaa. 

 

Sitran kyselyssä 18-30-vuotiaat olisivat vaihtaneet tai harkitsivat palveluntuottajan 

vaihtoa muita useammin. Yli 63-vuotiaiden vaihtohalukkuus oli kyselyn perusteella 

muita vähäisempi. Samaisessa kyselyssä selvisi myös, että jo palveluntuottajaa 

vaihtaneet tai sitä harkitsevat vertailivat jonotusaikojen pituutta (72%), 

palveluiden monipuolisuutta sekä laajuutta ja aukioloaikoja. Valtakunnalliseen 

tulokseen verrattuna Hämeenlinnassa vertailutekijöinä korostuvat tuolloin 

jonotusaikojen pituus ja aukioloajat. Palvelun hinta, palveluntuottajan saavuttamat 

hoitotulokset tai mahdollisuus henkilökohtaiseen hyvinvointivalmennukseen eivät 

olleet Hämeenlinnassa niin merkittäviä vertailun osa-alueita, kuin muualla maassa. 

 

Ne jotka eivät halunneet vaihtaa terveyspalveluidensa tuottajaa sanoivat 

tärkeimmäksi syyksi olevansa tyytyväisiä nykyiseen terveyskeskukseen. 
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Kun kokeilun alussa palveluntuottajaa vaihtaneet, tai sitä harkitsevat, vertailivat 

jonotusaikojen pituutta, palveluiden monipuolisuutta ja laajuutta sekä 

aukioloaikoja, niin kokeilun aikana kerätyn asiakaskyselyn perusteella (n=3274) 

tärkeimmäksi vaihtosyyksi nousi kuitenkin lääkäriaikojen saatavuus, 

terveysaseman sijainti sekä aiempi kokemus hoitopaikasta. Kun vastaajien tulokset 

jaettiin valitun palveluntuottajan perusteella, niin julkiselle palveluntuottajalle 

jääneet arvostavat terveysaseman sijaintia eniten, kun taas yksityiselle siirtyneet 

lääkäriaikojen saatavuutta. 
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Hämeenlinnan kokeilussa palveluntuottajaa sai vaihtaa 30 päivän välein. 

Uudelleenvalitsijoille tehtiin valintaportaaliin oma kysely toukokuussa 2018. 

Vastausmäärä on vähäinen (n=20), mutta suurimmaksi uudelleenvaihdon syyksi 

nousi tyytymättömyys edelliseen valintaan. 
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Hämeenlinnan palvelusetelikokeilussa valinnan tekeminen taahtui Navationin 

ylläpitämän valinnanvapausportaalin kautta. Valintaportaali rakennettiin hyvin 

nopealla aikataululla kokeilua varten, sillä valmiita tuotteita ei ollut markkinoilla. 

Portaalia kehitettiin kokeilun aikana tarpeen mukaan. Tätä kehitystyötä 

hyödynnettiin mm. Keski-Uudenmaan kokeilussa ja vaatimusmäärittelyt toimitettiin 

mm. Kansaneläkelaitokselle. 

 

Portaali toimi Suomi.fi:n vahvalla tunnistautumisella. Valinnan saattoi tehdä myös 

ottamalla palveluntuottajaan yhteyttä, joka kirjasi asiakkaan valinnan portaaliin. 

Palveluntuottajalle suoraan tehdyt valinnat ovat ajoittain aiheuttaneet 

epäselvyyksiä sen suhteen, onko tosiasiallinen palveluntuottajan vaihto 

tapahtunut. Allekirjoitettu vaihtokaavake tai pakollinen vahva tunnistautuminen 

palveluntuottajaa valitessa olisi ollut tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa itse 

valinnan tekeminen. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi kokeiluiden kansallisen arvioinnin Owal Group 

oy:lta (myöhemmin OG). OG:n tekemän asiakaskyselyn perusteella kuntalaiset 

arvioivat kokeilun valinnan tekemisen helppoutta Hämeenlinnan kokeilussa 

seuraavasti 
 

Valinnan tekeminen on tehty kunnassani helpoksi 
(kunnallisen ja yksityisen sektorin asiakkaat) 
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Kokeilun ensimmäisen vuoden ajan vaihtotahti oli vilkas, mutta kokeilun edetessä 

se odotusten mukaisesti hidastui. Kokeilun päättyessä, elokuussa 2019, 

yksityisen palveluntuottajan oli valinnut 3888 henkilöä. Tämä oli 23,4% 

kokeiluväestöstä. Tässä on hyvä huomioida, että keväällä 2019 kokeiluväestöstä 

poistettiin muihin kuntiin muuttaneet ja kuolleet, joten tämä nosti prosentuaalista 

osuutta vaihtaneista, vaikka varsinainen vaihtajamäärä ei merkittävästi 

noussutkaan. 

 

Kokeiluun osallistuneiden yksityisten palveluntuottajien asiakasmäärät kokeilun päättyessä 

(31.8.2019) 
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Kokeilussa palveluntuottajaa sai vaihtaa 30 päivän välein. Kokeiluaikana, 

uudelleenvalinnan teki 677 eri henkilöä. Vain yksi henkilö teki sen kuusi kertaa, 

kun kertaalleen sen teki 574 henkilöä. 
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1.2.1.1 Kokeilun ICT-arkkitehtuuri ja asiakastilastointi potilastietojärjestelmään 

 
Hämeenlinnan kokeilussa palveluntuottaja sai valita käyttääkö hän 

potilaskirjauksiin omaa potilastietojärjestelmäänsä vai kaupungin 

potilastietojärjestelmää. Hämeenlinnan kaupungilla on ollut käytössä Efficaa, 

joka keväällä 2019 vaihtui Life Careen (myöhemmin LC). Siirtymäaikana 

tilastointien ja laskutukseen kanssa oli ongelmia, mutta toukokuuhun mennessä 

ne oli saatu ratkottua. Tilastoinnit jokaisen palveluntuottajan tuli tehdä 

kaupungin järjestelmään seurannan ja asiakaslaskutuksen turvaamiseksi. Tämä 

on teettänyt yksityisille palveluntuottajille joissain tapauksissa kaksinkertaista 

työtä. 

 

Effican / LC:n etuna laskutusrajapinnan lisäksi on ollut yhteys 

raportointityökaluihin (AlueEcomed ja Exreportiin), jotka mahdollistivat 

asiakkaiden palveluidenkäytön tarkastelun. Palveluntuottajat olivat velvoitettuja 

kirjaamaan Efficaan/LC:en palvelutapahtuman kontaktilajin, diagnoosin, 

käyntisyyn ja vastaanottajan ammattiryhmän. Kirjausprosentti oli yksityisten 

tuottajien osalta erinomainen. 

 

Ostopalveluvaltuutus olisi mahdollistanut täysimääräisesti palveluntuottajien 

omien potilastietojärjestelmien käyttämisen ja tietojen kaksisuuntaisen 

kulkemisen eri potilastietojärjestelmien välillä, mutta käyttöönotto on viivästynyt. 

Ns. väliajan ratkaisuksi neuvoteltiin Kelan, THL:n Keski-Uudenmaan sekä 

Hämeenlinnan kokeilujen kanssa tietojen siirtämisestä järjestäjän rekisteriin ns. 

liityntäpisteratkaisulla. 

 

Valinnanvapausportaalin kautta tapahtui, valintojen ylläpidon lisäksi, 

valinnanvapauskokeilun piiriin kuuluvien asiakastietojen ylläpito, asiakaskyselyyn 
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vastaaminen vaihdon syistä ja esimerkiksi kapitaatiolaskutuksen apuna toiminut 

tuottajaraportointi. Portaali oli käytössä sekä kokeilun järjestäjällä, asiakkailla 

että palveluntuottajilla eri roolituksin. Portaali oli osa Hämeenlinnan kaupungin 

perusterveydenhuollon potilasrekisteriä. 

 

Tietojärjestelmien näkökulmasta kokeilussa korostui riittävä tietoturva, jota 

edistettiin yhteistyöllä järjestelmätoimittajien ja palveluntuottajien kanssa sekä 

kansallisen yhteistyön kautta. Myös palveluntuottajilta vaadittiin riittävää 

tietoturvaa sekä kaupungin tietoturvaohjeiden noudattamista. 

 

 
Hämeenlinnan ICT-kokonaisarkkitehtuuri 



Loppuraportti 

Valinnanvapaus sote-palveluissa Hämeenlinnassa 

Sivu: 26 (89) 

 

 
 
 
 
 

 ”ASVA” eli valinnanvapausportaali: palvelutuottajien listaaminen, valinnanvapaus 
kokeilun piiriin kuuluvien asiakastietojen ylläpito, palvelutuottajan valinta, ilmoitus 
vaihdon syystä, raportointi 

 
 ”PTJ”: Hämeenlinnassa on kokeilun aikana ollut käytössä kaupungin 

potilastietojärjestelmä (Effica / Life Care) kaikilla toimijoilla tilastoinnin vuoksi sekä 
kunkin palveluntuottajan oma KanTaan integroitu potilastietojärjestelmä. Tilastointi 
kaupungin Efficassa / LC:ssa syöttää tietoa raportointiin (AlueEcomed) ja laskutukseen 
(Kuntax) olemassa olevien rajapintojen kautta. 

 
 ”Suomi.fi tunnistaminen”: käytetään siirryttäessä ”ASVA:n” niihin osioihin, mitkä 

vaativat tunnistamista mm. palvelutuottajan valinta ja raportointi. 

 
 ”Sähköinen kysely”: mobiilikysely vastaanotolla käyneille 

 
Tilastoinnin suurimmat haasteet tulivat käsityönä tehdystä työstä. 

Tilastointitietojen kirjaaminen kahteen kertaan lisäsi palveluntuottajien 

työmäärää. Asiakkaiden valintojen merkitseminen Efficaan / LC:en, jotta 

esimerkiksi asiakasryhmät tulisivat oikein merkittyä, aiheuttivat ylimääräistä työtä 

ja jonkin verran inhimillisiä unohduksia ja virheitä. Tämän tyyppisen mekaanisen 

käsintehdyn työn osuus tulisi minimoida ja automatisoida. 

 
 

1.2.2 Palveluiden käyttö 

 
Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tarkastella, vahvistaako valinnanvapaus 

perusterveydenhuoltoa ja muuttuuko erikoissairaanhoidon ja päivystyspalveluiden 

käyttö. Hankkeessa tarkasteltiin, miten eri väestöryhmät valitsivat ja hakeutuivat 

palveluihin, millaisia palveluita he käyttivät ja millaisia laskennallisia 

kustannusmuutoksia kokeiluaikana syntyi. 

 

FCG:n Prodacapo-ohjelma tuli käyttöön loppuvuodesta 2017. Prodacapo 

mahdollistaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tilastotietojen ja 

laskennallisten kustannusten tarkastelun käynti- ja asiakastasolla. Prodacapoa 

voitiin hyödyntää tarkasteltaessa mahdollisia muutoksia perusterveydenhoidon, 
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erikoissairaanhoidon ja päivystyksen palveluiden käytössä sekä ennen kokeilua, 

että kokeilun aikana. 

 

Asiakkaan tehdessä palveluntuottajavalintaa portaalissa hänelle avautui 

vapaaehtoinen kysely, jossa vaihdon syiden lisäksi kysyttiin aikaisempaa 

palveluiden käyttöä. Kyselyyn vastaajista (n2222) 36 % kertoo käyttävänsä 

yleensä työterveyshuollon palveluita, 35 % julkista terveysasemaa ja 8 % yksityistä 

palveluntuottajaa. Viimeisen vuoden aikana hoitajan tai lääkärin vastaanotolla 

(n834) 1-3 kertaa oli käynyt 58 %. Lopuilla vastaajista oli enemmän käyntikertoja. 
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1.2.2.1 Perusterveydenhoito 

 
Perusterveydenhoidon käyntiasiakkuudet nousivat kokeiluväestöllä 

ensimmäisenä kokeiluvuotena 9%:a, mutta tämän jälkeen käyntimäärät 

tasaantuivat. Ensimmäisen vuoden harppaus saattaa selittyä monella eri tekijällä 

kuten palveluiden saatavuuden lisääntymisellä, kokeilun myötä lisääntyneellä 

viestinnällä ja ehkä myös väestön rakenteellisella muutoksella, kun asiakkaita 

siirtyy työterveyshuollon palveluista julkisten palveluiden piiriin. Vuonna 2018 

käyntiasiakkaiden määrät vähenivät 6% verraten vuoteen 2017 ja vuonna 2019 

ne olivat edelleen hieman laskussa. Alla taulukot ensin kuinka monella eri 

henkilöllä oli vuoden aikana käynti terveysasemalla ja sen jälkeen taulukko, jossa 

oli kaikki terveysaseman käyntimäärät 
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Vertailuväestönä on Hämeenlinnan muu, kuin kokeiluun osallistuva väestö. 

Vertailuväestöön kuuluu noin 50 000 hämeenlinnalaista 

Alla olevissa taulukossa on etäyhteyksien määrien kehitys aikavälillä 2015-2019. 

Etäyhteyksiin on otettu mukaan puhelinsoitot ja sähköiset palvelukanavat 

(minunterveyteni.fi) 
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Hämeenlinnan kokeilussa valinta astui voimaan heti valinnanteon jälkeen. 

Ensimmäinen käynti valitulla yksityisellä palveluntuottajalla tapahtui monella 

siten nopeasti. Noin puolet valinneista kävi vastaanottokäynnillä viikon sisään 

valinnan teosta. 
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Ensimmäisen käynnin jälkeen moni jäi ns. hiljaiseksi asiakkaaksi. Tällöin henkilö 

kerrytti palveluntuottajan kuukausittaista kapitaatiokorvausta vaikka ei käyttänyt 

palvelua. Se kuinka monessa tapauksessa ensimmäisen käynnin syy oli 

alkujaankin ollut ohimenevä vaiva ja kuinka usein kyse oli siitä, että henkilön 

mahdolliset moninaiset vaivat saatiin kokonaisvaltaisesti hoidettua kerralla, on 

hankala arvioida. 

Koska vuosi 2019 mittaa tammi-elokuun käyntimäärää palkin suluissa on vuoden 

2018 käyntimäärä samalta ajanjaksolta 

 
 

 

Alla taulukko, jossa esitetty pDRG:n mukaisen käyntisyyryhmittelyn TOP10 

kehitys kokeiluasiakkailla vuosina 2015-2019 perusterveydenhuollossa 

(tammikuu-lokakuu YTD) 
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Kokeilun alkaessa tehtiin päätös, että sopeuttamistoimia ei omassa toiminnassa 

kokeilun aikana tehdä. Julkisten kokeiluasemien T3 ajat pysyivät kokeiluajan yhtä 

pitkinä, kun ennen kokeilua. Alla kokeiluasemien käyntimäärät ja 

käyntiasiakkaiden määrät/vuosi. Taulukoissa on otettu huomioon kaikki kyseisten 

terveysasemien käynnit ja asiakkaat, ei vain kokeiluväestön suoritteita. 
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1.2.2.2 Erikoissairaanhoito 

 
Erikoissairaanhoidon asiakasmäärät kasvavat vuosittain. Taustalla on useita 

tekijöitä, joista väestön ikääntyminen on yksi. Erilaisten sairauksien hoito on 

vuosien varrella tehostunut ja osa uusista hoitotavoista vaativat 

erikoislääkäritasoista seurantaa tai toteutusta. Yksi suurimmista keskustelun 

aiheuttajista valinnanvapauden suhteen oli, että tulevatko yksityiset 

palveluntuottajat osaoptimoimaan toimintaansa ja siirtävät tarpeettomasti 

pitkäaikaissairaita asiakkaitaan erikoissairaanhoidon potilaiksi. 

 

Erikoissairaanhoidon taulukoissa on vuosilta 2015-2018 täydet vuodet ja vuoden 

2019 %-lukema on suhteutettu samaan ajanjaksoon vuodelta 2018 (tammi- 

elokuu). Erikoissairaanhoidon asiakkuuksista on poistettu synnytyksiin liittyvät 

asiakkuudet sekä seuraavassa osiossa käsiteltävät päivystysasiakkuudet. 
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Seuraavassa taulukossa on verrattu yksityiselle vaihtaneiden ja julkisen 

asiakkaana olleiden erikoissairaanhoidon asiakkuuksia. Kummallakin 

tuottajataholla erikoissairaanhoidon asiakkuudet nousivat kokeilun 

aloittamisvuonna 10 %. Yksityisille palveluntuottajille vaihtaneilla kasvua oli 

edelleen vuonna 2018, mutta julkisen terveysaseman valinneiden joukossa 

asiakasmäärät laskivat hivenen verrattuna vuoteen 2017. 

Vertailuväestönä on Hämeenlinnan muu, kuin kokeiluun osallistuva väestö. 

Vertailuväestöön kuuluu noin 50 000 hämeenlinnalaista. 
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1.2.2.3 Päivystys 

 
Päivystyksen käyttö oli yksi niistä asioista, joka aiheutti keskustelua puhuttaessa 

valinnanvapaudesta. Asiantuntijoilla oli pelko, että päivystyksen käyttö lisääntyisi, 

mikäli valinnanvapaus sote-palveluissa olisi toteutunut. 

 

Alla taulukko kokeiluväestön päivystyskäynneistä vuosina 2015-2019. 

Prosenttiluku 2019 pylväässä on jälleen laskettu vuoden 2018 vastaavan 

ajanjakson ajalta (tammi-elokuu). 

 

 

 
Seuraavana taulukot, joissa on eritelty yksityiselle vaihtaneiden, julkisten 

terveysasemien asiakkaana pysyneiden sekä vertailuväestön päivystyskäyntejä. 
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1.2.2.4 Sosiaaliohjaus 

 
Hämeenlinnan valinnanvapauskokeilun yhtenä osa-alueena oli sosiaaliohjaan 

antama sosiaaliohjaus ja -neuvonta terveysasemilla. Hämeenlinnassa toiminta oli 

sosiaalihuoltolain 6§ mukaista 

 

” 6 § 

Neuvonta ja ohjaus 

Kunnan asukkaiden saatavissa on oltava sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä lasten, nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden 
neuvontaan ja ohjaukseen. 

Neuvontaa ja ohjausta järjestäessään sosiaalihuollon on tarvittaessa toimittava 
yhteistyössä terveydenhuoltolain (1326/2010) 13 §:ssä tarkoitettua terveysneuvontaa 
järjestävän perusterveydenhuollon sekä muiden toimialojen kanssa.” 

 

Varsinainen sosiaaliohjaus ja–neuvonta terveysasemilla on uusi toimintamuoto, 

joka oli sisällytettynä kaatuneisiin lakiehdotuksiin. Toiminnan kokeileminen 

käytännössä antoi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää tietoa tulevaisuuden 

toimintatapojen suunnitteluun. 

 

Kokeilun alussa Sitra toteutti asiakaskyselyn ja kartoitti kuntalaisten kiinnostusta 

terveysasemalla tapahtuvaa sosiaaliohjausta kohtaan. 38 % vastaajista kertoi, 

että tulisi käyttämään joko melko tai erittäin todennäköisesti sosiaaliohjaajan 

antamaa ohjaus- ja neuvontapalvelua 
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Hankkeen sosiaaliohjaukseen keskittyvät työryhmät käynnistyivät talvella 2017. 

Työryhmätyöskentelyyn osallistuivat yksityisten ja julkisten toimijoiden 

sosiaaliohjaajat sekä järjestäjän edustajat. Työryhmissä käytiin läpi 

toimintatapoja, ohjautumisen kriteerejä ja työkaluja, joita sosiaaliohjauksessa 

olisi tarkoituksenmukaista käyttää. Lisäksi kussakin tapaamisessa käytiin läpi 

kunkin tuottajan asiakastilannetta, jotta saatiin ymmärrystä palvelun 

kohdentamisesta. 

 

Ajatuksena oli, että sosiaaliohjaajan tulisi kartoittaa asiakkaan tilanne ja tuen 

tarve sekä tämän jälkeen yhdessä asiakkaan kanssa pohtia millaiset palvelut 

voisivat asiakasta auttaa hänen tilanteessaan. Sosiaaliohjauksen yhtenä 

tavoitteena nähtiin erilaisten tukimuotojen yhteensovittaminen sekä 

arjenhallinnan avun tarjoaminen asiakkaalle. Mikäli asiakas tarvitsisi 

viranomaispäätöksiä, tulisi hänet ohjata sosiaalityön palveluiden piiriin, mistä 

tehtiin myös prosessikuvaus. Tärkeäksi nähtiin myös, että sosiaaliohjaaja on 

asiakkaan rinnalla kulkija arjessa ja hän seuraa, että ohjauksessa asetetut 

tavoitteet toteutuvat. 
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Sosiaaliohjauksen mallinnus työryhmän mietintöjen mukaisesti 

 

 
Sosiaaliohjauksen työryhmässä sovittiin, että sosiaaliohjauksen asiakkaille 

käytetään Kompassi-nimistä sähköistä työkalua, joka on kehitetty Hämeenlinnan 

sosiaalityössä. Kompassilla voidaan kartoittaa asiakkaan kokonaistilanne ja se 

toimii myös asiakkaan elämäntilanteiden seurannan työkaluna. Hankkeen aikana 

kävi ilmi, että Kompassi oli liian järeä työkalu kaikille asiakkaille käytettäväksi. 

Tällöin sovittiin, että Kompassia tullaan käyttämään tarpeen mukaisesti ja 

erityisesti sosiaalityöhön ohjautuville asiakkaille. 

 

Sosiaaliohjauksen käytännön toteuttamistavat vaihtelivat eri palveluntuottajilla. 

Mehiläisen Oma Lääkärisi – sekä Ilveskodin terveysasemilla oli omat 

sosiaaliohjaajansa. Kolme muuta palveluntuottajaa toteuttivat yritysten välistä 

yhteistyötä ja ostivat sosiaaliohjauksen ja neuvonnan ulkopuoliselta toimijalta. 

 

Kaupungin oma sosiaaliohjaus oli tarkoitus toteuttaa kaupungin aikuissosiaalityön 

toimesta. Suunnitelmissa oli, että sekä Jukolan että Lammin terveysasemille olisi 

  Asiakkaan tilanteen ja tuen tarpeen kartoittaminen  

 
  Neuvontaa, ohjausta ja palvelujen löytämiseksi  

 
  Yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamiseksi  

 
  Arjenhallinnan asiantuntijuus  

 
  Sosiaaliturvaetuuksien ja palvelujärjestelmän hallinta  

 
  Ohjaus sosiaalityöhön tarvittaessa  

 
  Asiakkaan rinnalla kulkeminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta sosiaalityön ajan  
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jalkautunut kaupungin sosiaaliohjaaja kerran viikossa kahdeksi tunniksi 

kerrallaan. 

 

Oman palvelutuotannon osalta sosiaaliohjauksen integrointi 

terveysasemapalveluksi oli erittäin hidasta. Ennen kuin sosiaaliohjausta päästiin 

toteuttamaan käytännössä, oli matkalla monenlaisia hidasteita. Sen lisäksi, että 

aikuissosiaalityön resurssit olivat vähäiset, toivat tietojenkäsittelyn haasteet 

oman ongelmatiikkansa. Tarvittiin esimerkiksi selkeät toimintatavat siihen, 

kenellä on oikeus potilasasiakirjojen näkemiseen. Hankkeen puitteissa ja 

kustannuksella julkisen tuotannon sosiaaliohjaajille perustettiin terveydenhuollon 

Efficaan käyttäjätunnukset riittävin rajauksin, järjestettiin käyttäjäkoulutuksia 

Tieto Oy:n kautta. 

 

Roolituksen hankaluus oli ilmeinen. Henkilökunta toimi pääosan työajastaan 

sosiaalityön piirissä viranhaltijapäätöksiä tehden, mutta toisaalta he olisivat 

toimineet osan työajastaan terveyspalveluiden alaisena neuvontaa ja ohjausta 

tarjoten ilman päätöksenteko-oikeutta. Sosiaaliohjaajia kannustettiin 

kehittämään työnkuvaansa ja hyödyntämään osaamistaan. Ohjauksen 

integroituminen terveysasemille oli kuitenkin todella hidasta. 

 

Palvelusetelikokeilu alkoi helmikuussa 2017 ja ensimmäisen kerran 

sosiaaliohjaajat pääsivät jalkautumaan terveysasemille huhtikuussa 2018. 

Ensisijainen ajatus oli, että nopeaan ohjaukseen varataan noin 20 minuutin 

mittaiset asiakasajat. Nopeasti kävi selväksi, että se ei riitä. Vastaanottoajaksi 

sovittiin täten tunti/asiakas, jota voi tarpeen mukaan vaihdella. 

 

Hankkeen henkilökunta, kaupungin aikuissosiaalityön sosiaaliohjaat sekä heidän 

esimiehensä osallistuivat Jyväskylässä toteutettuihin sosiaaliohjauksen 
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kehittämisiltapäiviin kevään ja kesän 2018 aikana. Näiden tilaisuuksien 

tarkoituksena oli kehittää sosiaaliohjauksen ja –neuvonnan kuvaus 

lainvalmistelijoiden avuksi. Palvelukuvauksen avulla olisi ollut myös mahdollista 

vaatia kaikilta toimijoilta yhteneväistä laatua sosiaaliohjaukselle. 

 

Sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan toteuttaminen aikuissosiaalityön työntekijöiden 

toteuttamana koettiin lopulta niin haasteelliseksi, että hankkeeseen päädyttiin 

hankerahoituksen mahdollistamana palkkaamaan oma sosiaaliohjaaja 

toukokuussa 2018. Hankkeen sosiaaliohjaaja kehitti systemaattisesti 

sosiaaliohjauksen prosesseja, sekä tunnettavuutta ammattilaisten ja asiakkaiden 

keskuudessa. 

 

Sosiaaliohjauksen asiakasmäärät olivat kokonaisuudessaan pieniä niin yksityisillä, 

kuin julkisillakin terveysasemilla. Kanta-Hämeen Perhetyöllä, joka toteutti vuonna 

2017-2018 kolmelle yksityiselle palveluntuottajalla sosiaaliohjauksen ja 

-neuvonnan palvelut, oli 10 asiakasta vuonna 2018, mutta kontakteja ja 

yhteydenottoja asiakkaiden asioissa oli 47 kappaletta. Tämä kertoo, että 

asiakkaat olivat haasteellisia ja monipalveluiden tarvitsijoita. Mehiläisen Oma 

Lääkärisi -terveysaseman sosiaaliohjaajalla oli kokeiluaikana n.15 asiakasta. 

Julkisilla terveysasemilla sosiaaliohjauksen asiakkaita oli 137. 

 

Sosiaaliohjaus tuli enemmän tunnetuksi ja sujuvasti osaksi terveydenhuoltoa 

kahdella julkisella terveysasemalla kevään ja kesän aikana 2019. Tuo oli 

taitekohta, jossa huomattiin, että terveydenhuollon ammattilaiset oppivat 

tunnistamaan asiakkaita, jotka tarvitsevat ja hyötyvät sosiaaliohjauksesta. 

Asiakkaiden tarinoissa tuli ilmi, että terveydenhuollon tarve ja käynnit kasvavat, 

mikäli henkilöllä on esimerkiksi taloudellisia huolia. 
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Sosiaaliohjaajan työnkuva oli hankkeessa monipuolinen. Ratkaisukeskeisyys 

ohjasi työn toteuttamista. Asiakkaina oli nonstop-asiakkaita sekä asiakkaita, jotka 

tarvitsivat apua ja ohjausta säännöllisesti. 

 

Sosiaaliohjauksen asiakkaista suurin osa oli työikäisiä. Noin puolet asiakkaista oli 

eläkkeellä, eri syistä johtuen. Miehiä oli asiakkaissa hieman enemmän, kuin 

naisia. 
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Sosiaaliohjauksen asiakasohjaus tapahtui Hämeenlinnan kokeilussa joko 

terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamana tai asiakkaat ovat varanneet ajan 

itse. 

Valtaosa sosiaaliohjauksen asiakaskontakteista oli käyntejä sosiaaliohjaajan 

vastaanotolla. Mahdollisuus oli selvittää asioita myös puhelimitse. 

Terveyspalveluiden ammattilaiset saivat konsultoida sosiaaliohjaaja myös oman 

työnsä ohessa. Kotikäyntejä ei nähty sosiaaliohjaukseen istuvana toimintatapana 

vaan ne määritettiin sosiaalityöksi. Muutama kotikäynti kuitenkin tehtiin 

asiakkaan haastavan tilanteen vuoksi. 
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Syksyllä 2018 Jukolan ja Lammin terveysasemien henkilöstöltä kysyttiin, 

millaisissa asiakasryhmissä sosiaaliohjauksen systemaattinen toteuttaminen 

nähtäisiin tarpeelliseksi. Paljon palveluita käyttävien kohdalla 85 % näki 

sosiaaliohjaajan vastaanoton aiheelliseksi, työttömien terveystarkastusten sekä 

omaishoitajien terveystarkastusten yhteydessä sosiaaliohjaajan vastaanottoa piti 

77 % vastanneista tarpeellisena. 

 
 

 

Sairaanhoitaja-sosiaaliohjaaja työparina 
       

69% 
  

 
Työttömien terveystarkastuksissa 

         
77% 

 

 
Ajokorttitarkastuksissa 

    
23% 

      

 
omaishoitajien terveystarkastuksissa 

         
77% 

 

 
Paljon palveluita käyttäville asiakkaille 

          
85% 
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Sosiaaliohjauksen asiakkaista yllättävän suuri osa oli joutunut täysin 

väliinputoajiksi. Heillä ollut tilanteensa vuoksi mahdollisuutta tarvittaviin julkisiin 

palveluihin. Iso osa näistä asiakkaista ohjautui sosiaaliohjauksesta edelleen 

sosiaalityöhön ja/tai jonkin muun palvelun piiriin. Palveluohjauksia eri palveluihin 

tehtiin sosiaaliohjauksen ja –neuvonnan alkuvaiheessa lähes jokaiselle 

sosiaaliohjauksen asiakkaalle. Tilanne tasoittui loppua kohden ja hankkeen 

loppuvaiheessa palveluohjauksia tuli enää yksittäisiä ja asiakkaan tarvitsemien 

luukkujen määrää onnistuttiin vähentämään. 

 

”Olemme oppineet kokeilussa paljon. Vähintäänkin sen, että sosiaaliohjaus 

terveyspalvelun yhteydessä on laajaa osaamista vaativaa ammattityötä. Jokainen 

työntekijä, joka meillä on tähän osallistunut, on opetellut uusia asioita. 

Terveyspalvelun yhteydessä asiakkaat eivät tule ”yhdestä asiakaskunnasta” 

esimerkiksi lapsiperheenä, ikäihmisenä tai aikuissosiaalityön asiakkaana, vaan 

asiakkaita tulee kaikista näistä ryhmistä. Meidän asiakkaaksemme hakeutuneilla 

henkilöillä oli monia pulmia, sairauksia sekä hankaluuksia ollut elämänsä varrella. 

Heitä yhdisti myös se, että tietoa itselle kuuluvista palveluista ei ollut saatavilla 

tai apua niiden hakemiseen. Tällä tarkoitan, että tieto ei ollut muodossa, jossa 

asiakas olisi sen osannut etsiä/ymmärtää.” Sosiaaliohjaaja, yksityinen 

 

Suurena haasteena sekä yksityisellä että julkisella puolella oli sosiaaliohjauksen 

tuntemuksen puute terveydenhuollon henkilöstön keskuudessa. Koska 

terveydenhuollon henkilöstö ei tunnistanut riittävissä määrin asiakkaan 

sosiaalisen tuen tarvetta, hyötynäkökulma omaan työhön jäi saavuttamatta. 

Vuoden 2019 aikana tähän tuli julkisessa toiminnassa selkeä muutos. 

Terveydenhuollon henkilöstö alkoi tunnistaa asiakkaita, jotka mahdollisesti 

hyötyisivät sosiaaliohjauksesta ja –neuvonnasta. Tämän myötä asiakasmäärät 

saatiin nousemaan; yhä useampi asiakas sai avun sosiaalipuolen haasteisiin, 
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jotka eivät vielä olleet niin haastavia, että he olisivat tarvinneet sosiaalityön 

asiakkuutta. 

 

Uudessa hallitusohjelmassa on mainittu tavoitteeksi sosiaalityön lähipalvelut 

sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Tulevaisuuden haasteena tulee kuitenkin 

olemaan ammattitaitoisten sosiaaliohjaajien löytäminen sote-keskuksiin. 

Sosiaaliohjaajalta vaaditaan moniammatillisuutta, verkosto-osaamista sekä hyviä 

vuorovaikutustaitoja. Lisäksi onnistuneen sosiaaliohjauksen ja–neuvonnan takaa 

vankka tietämys tarjolla olevasta palveluverkosta. 

 

Pelkän sosiaaliohjauksen sijasta suuremman lisäarvon sote-integraation 

todennäköisesti toisi laaja-alaisempi sosiaalityö, jossa työntekijät olisivat 

virkasuhteisia työntekijöitä päätöksenteko-oikeuksineen. Lakiluonnokset koskien 

sote-keskusten sosiaaliohjausta ja-neuvontaa uhkaavat nykyisillä suunnitelmilla 

jäädä pintaraapaisuksi ja on vaara, että todellista integraatiota ei näillä työkaluilla 

päästä rakentamaan. 

 

Johtamisella on hyvin tärkeä rooli sosiaaliohjauksen juurruttamisessa. Laaja- 

alaisen yhteistyön toteutuminen tarvitsee rakenteellisia muutoksia, erityisesti 

terveydenhuollon toimintakenttään. 

 

Sote-integraatio oli hankkeessa erittäin työllistävä kokonaisuus ja se vaati 

runsaasti aikaa, tiedottamista, tiedotuskanavien lisäämistä sekä yhteistyön 

vaalimista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä. Hankkeen loppua kohden 

pääsimme kuitenkin kokemaan integraatiossa onnistumisen hetkiä. 
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Hämeenlinnan kokeiluhanke teetti sosiaaliohjauksesta laajan selvityksen (liite 

no9), joka pitää sisällään tavat, joilla sosiaaliohjausta voi lähteä kehittämään 

Hämeenlinnan organisaatiossa. Raportissa sosiaaliohjausta ja -neuvontaa 

lähestyttiin asiakasnäkökulmasta ja nelikenttä-jäsennyksen kautta. Tämä malli 

olisi helposti monistettavissa myös suuremmassa mittakaavassa. 

 

Teetetyn selvityksen ja hankkeessa saatujen hyvien kokemusten myötä 

Hämeenlinnassa päätettiin perustaa moniammatillinen työryhmä miettimään 

tapoja, joilla sosiaaliohjaus saataisiin osaksi terveysasemien palveluvalikoimaa 

myös hankkeen päättymisen jälkeen. Haasteena tässä ovat kuntakentän niukat 

resurssit. Terveysasemilla tapahtuva sosiaaliohjaus ja –neuvonta saattaisivat 

kuitenkin olla myös tapa kohdentaa niukkoja resursseja kustannustehokkaammin 

ja vaikuttavammin. 

 

Koska terveys- ja sosiaalipalvelut ovat palveluorganisaatioissamme pitkälti 

siiloutuneita, tulee integraation toteutuminen vaatimaan tulevaisuudessa laajaa 

yhteistyötä, selkeitä auki kirjattuja toimintatapoja ja käytäntöön viemistä sekä 

asiakkaan kokonaiskuvan ymmärtämistä. Lisäksi tarvitaan käsitteiden määrittelyä 

ja prosessien selkeyttämistä 

 

 
1.2.3 Kapitaatiokorvaus 

 
Hämeenlinnan kokeilussa järjestäjä maksoi tuottajille ikävakioidun 

kapitaatiokorvauksen. Kapitaatiokorvaus perustui kaupungin vuoden 2015 

tilinpäätöksessä mainittuihin toteutuneisiin kustannuksiin. Korvaus maksettiin 

palveluntuottajan vastuulla olevan väestön määrään sekä ikään perustuen. 

Väestömäärä muodostui kuntalaisten tekemien aktiivisten valintojen perusteella. 
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Korvaus oli kiinteä, eikä se riippunut tuotetun palvelun määrästä. 

Kapitaatiokorvaus oli kaikille yksityisille palveluntuottajille sama. 

 

Kapitaatiokorvauslaskennan lähtökohtana oli, että järjestäjän kustannukset eivät 

kansalaisten valinnanvapauden seurauksena kasvaisi. Korvauksen perusteena 

olevat kustannukset on laskettu KPMG:n avustuksella. Korvausta määritettäessä 

selvitettiin Hämeenlinnan kaupungin asukkaiden ikärakenne ennalta sovittujen 

ikäryhmien perusteella ja kartoitettiin kunkin ikäryhmän palveluiden käyttö 

avosairaanhoidossa. 
 

Ikä 
Hämeenlinnan 

asukasluku 2015 

Avosairaanhoidon 

käyntien lkm 2015 

Kapitaatiokorvaus 

/e / hlö /vuosi 

0-6 4762 8035 102,79 

7-64 47296 92664 127,40 

65-74 8913 50118 379,80 

75-84 4823 38939 564,25 

 
Palveluntuottaja laskutti järjestäjää kuukausittain yksikön vastuulla olevan 

väestömäärän mukaisesti. Laskun perusteena oleva väestömäärä määräytyi joka 

kuukauden 15. päivä asiakas- ja valintajärjestelmän tilastojen perusteella. 

 

Kapitaatiokorvauksen ikäryhmiä tai itse kapitaatiokorvausta ei muutettu kokeilun 

aikana. Kannustinkorvauksia tai sanktioita ei kokeilun aikana ollut käytössä. 

 

Kapitaatiokorvauksen määrittelytavat ja sen toimivuus aiheuttivat kokeilun aikana 

paljon keskustelua. Palveluntuottajien kannalta kapitaatiokorvauksessa oli 

elementtejä, joita ei koettu oikeudenmukaisiksi ja toimiviksi. Vaikka sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tuottaminen on arvonlisäverotonta, ei yksityinen toimija voinut 
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vähentää arvonlisäveroa palvelun tuottamisesta syntyneistä hankinnoista. 

Kuntatoimija voi vähentää arvonlisäveron ostohinnoistaan. Tämä ns. piilevä 

arvonlisävero olisi ollut hyvä ottaa huomioon korvausta laskettaessa. STM selvitti 

kokeilun aikana alv-korvaus sääntöjen muutoksia tuottajien tasapuolisen 

kohtelun varmistamiseksi. 

 

Toinen keskustelua aiheuttanut asia oli kapitaatiokorvauksen määrittely koko 

Hämeenlinnan väestön perusteella. Laskennassa on otettu mukaan myös ne 

kunnan asukkaat, jotka eivät ole julkisia palveluja käyttäneet. Tätä 

laskentamekanismia perusteltiin julkisten palvelujen varsin korkealla 

peittävyydellä. Yksityiselle palveluntuottajalle vaihdettaessa käynti tapahtui 

nopeasti vaihdon jälkeen. Asiakkailla oli pääsääntöisesti palveluntarve 

palveluntuottajaa vaihtaessaan. Usein palvelun saatuaan asiakas jäi ns. hiljaiseksi 

asiakkaaksi. Tämän jälkeen asiakas keräsi palveluntuottajalle korvausta 

kuukausittain, vaikka ei palvelua tarvinnutkaan. Pidemmällä toiminta-ajalla ensi 

vaiheen aiheuttama kuormitus olisi todennäköisesti tasaantunut. 

 

Alkuvuodesta 2018 KPMG oli yhdessä hankkeen ja palveluntuottajien kanssa 

ratkomassa kapitaatiokorvauksen vuoksi eskaloitunutta tilannetta. Tällöin 

päätelmänä oli, että palveluntuottajalle kannattava asiakasmäärä nykyisen 

kaltaisella mallilla olisi noin 1000 asiakasta. Tämä asiakasmäärä mahdollistaisi 

yhden täysipäiväisen hoitaja-lääkäriparin. Hämeenlinnan kokeilussa vain yksi 

yksityinen palveluntuottaja saavutti tämän asiakasmäärän. 

 

Esiin nousi myös toiminnallisiin näkökulmiin liittyviä tekijöitä, jotka saattavat 

aiheuttaa turhaan korkeita kustannuksia yksityisillä palveluntuottajilla. 

Potilastietojärjestelmän raportointitietojen perusteella näyttäisi siltä, että 

valinnan tekovaiheen jälkeen asiakkaille tuli käyntejä ns. lievillä diagnooseilla, 
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jotka tyypillisesti eivät julkisella puolella aiheuta lääkärikäyntejä. Tällaisia ovat 

olleet mm. virusinfektioiden ja tuki- ja liikuntaelinkipujen diagnoosimäärien 

kasvut. Tällaisessa tilanteessa on asiakkaiden ylihoitamisen vaara olemassa. 

Ylihoitaminen taas aiheuttaa lisäkustannuksia jo lyhyelläkin tarkasteluvälillä. 

 

Toinen merkittävä toimintatapoihin liittyvä toimintakulujen lisääjä oli vähäinen eri 

ammattilaisryhmien osaamisen hyödyntäminen. Siinä missä julkisilla 

terveysasemilla noin puolet käynneistä oli hoitajakäyntejä, oli tämä osuus 

yksityisillä palveluntuottajilla huomattavasti pienempi. Alla olevassa taulukossa 

vertailtu hoitaja- ja lääkärivastaanottojen osuutta yksityisellä, julkisilla 

kokeiluasemilla ja vertailuasemien osalta. 

 

 

Kapitaatiokorvausmääriä on seurattu kokeilussa säännöllisesti. Maksetut 

korvaukset ovat nousseet tasaisesti, kuten myös vaihtajamäärät. Vuonna 2017 

kapitaatiokorvauksia maksettiin 310 747e, vuonna 2018 641 991e ja vuonna 

2019 tammi-elokuun ajalta 499 927e. 
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Yksi seurattavista asioista liittyen kapitaatiokorvaukseen oli maksetun 

korvauksen ja käyntimäärien suhde. Yksityisillä palveluntuottajilla summa nousi 

tasaisesti kokeilun edetessä. Tämä oli loogistakin, koska palveluntuottajien 

asiakasmäärien noustessa, myös palveluita käyttämättömien asiakkaiden määrät 

nousivat. 

 
Keväällä 2018 tehtiin valintaportaaliin työkalu Lammin ja Jukolan terveysasemien 

”varjobudjetin” laskemiselle. Varjobudjetissa aiemmin mainituille terveysasemille 

laskettiin budjetti kapitaatiokorvauksen laskentakaavaa hyödyntäen eli samalla 

periaatteella, jolla yksityiset palveluntuottajat saivat korvauksensa. Koska 

Hämeenlinnassa tehtiin kokeilun alussa periaatepäätös, että omaa toimintaa ei 

kokeilun aikana sopeuteta ja julkiset asemat toimivat oman budjettinsa turvin, 

tehty laskelma toimii taustalla, ei käytännössä. 

 

Kapitaatiokorvaukseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja tällaisenaan se ei olisi 

soveltunut pitkän aikavälin ratkaisuksi. Jotta korvausmalli olisi ollut asiakkaalle, 

järjestäjälle sekä palveluntuottajalle tarkoituksenmukaisin siihen olisi tarvittu 

mukaan bonus ja sanktio-elementtejä, jotka olisivat muodostuneet 

vaikuttavuuden ja laadun elementeistä, ei diagnooseista tai suoritteista. 

 

Vuoden 2019 aikana hankkeen alaisena oli tarkoitus toteuttaa tulevaisuuden 

kapitaatiomallin kehitystyötä. Kehittämistyöhön suunniteltiin osallistujiksi 

hankkeen henkilöstön lisäksi, palveluntuottajat, Hämeenlinnan kaupungin 

taloushallinnon edustajat sekä maakunnan edustus. Korvausmallin tuotoksen 

arviointi ja mahdollisesti kehitystyön fasilitointi oli tarkoitus teettää ulkopuolisella 

konsultilla. Siihenastista kansallista kehitystyötä oikean kapitaatiomallin 

kartoittamiseksi, THL:n tekemiä mittareita sekä muualla hyväksi havaittuja 

yksityiskohtia oli tarkoitus hyödyntää uuden mallin kehittämisessä. 
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Hankkeen henkilöstö ja kaupungin taloushallinnon edustajat tapasivat 

alkuvuodesta 2019 asian tiimoilta, mutta koska melko pian kävi selväksi, että 

laaja valinnanvapaus ei tule etenemään poliittisessa päätöksenteossa, ja 

kapitaatiokorvaukselle ei todennäköisesti ole tarvetta tulevaisuudessa, päätettiin 

yhteisymmärryksessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, että kehittämistyötä 

ei hankkeen sisällä ole tarpeellista viedä eteenpäin. 

 

 
1.2.4 Sähköinen asiointi 

 
Yksi Sosiaali- ja terveysministeriön asettama painopistealue Hämeenlinnan 

kokeilulle oli sähköisten omahoitopalvelujen kytkeminen 

valinnanvapauspalveluiden yhteyteen. Keskeisiä kysymyksiä sähköisten 

omahoitopalveluiden käyttöönoton kannalta ovat järjestäjän ja tuottajan 

rajapinnan määrittäminen, palveluihin ohjautuminen sekä palvelujen älykkyyden 

rakentaminen kansallisten tietokantojen varaan erityisesti kansalaisen omien 

terveys- ja hyvinvointitietojen näkökulmasta. 

 

Sähköisten palvelujen osalta Hämeenlinnan kokeilussa luovuttiin 

terveyspalveluissa käytössä olevan erillisen sähköisen hoitosuunnitelman 

integroimisesta kokeiluun. Integroinnin kustannus suhteessa terveyspalveluissa 

käytössä olleen hoitosuunnitelman käytettävyyteen todettiin liian suureksi. 

Hämeenlinnan terveyspalveluilla käytössään olevaa Minunterveyteni.fi-palvelua 

ei onnistuttu kytkemään kokeiluun täysimääräisesti. 

 

Mehiläisellä oli käytössä kokeilun asiakkaille digiklinikka, jossa asiakas sai 

nopeasti yhteyden hoitajaan, joka teki hoidontarpeenarvion ja tarvittaessa 

konsultoi lääkäriä jo sähköisen yhteydenoton aikana. 
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Kokeilun aikana tunnistettiin haasteita, jotka liittyvät sähköisten palvelujen 

“omistajuuteen” ja sitä kautta siihen, kenen käyttöön palvelut voidaan luovuttaa. 

Koska olemassa olevat sähköiset palvelut oli kytketty tuottajien omiin 

potilastietojärjestelmiin, päätettiin hankkeessa jäädä odottamaan 

ohjelmistoriippumattomia sähköisiä palveluja. 

 

Palvelumuotojen monipuolistaminen on myös resurssikysymys. Tuottajalla on 

oltava riittävä asiakaskapasiteetti sekä tarvittavat muut resurssit, jotta sähköisiin 

järjestelmiin investoiminen on kannattavaa. 

 

Osana kokeilua palveluntuottajille annettiin käyttöön Hämeenlinnassa kehitetty 

Kompassi-työväline, jonka avulla voidaan sekä arvioida yhdessä asiakkaan 

kanssa hänen tilannettaan ja palveluntarvettaan sekä löytää asiakkaan 

tilanteeseen sopivia palveluja. Kompassin avulla on mahdollista tiivistää 

yhteistyötä erityisesti sote-keskusten sosiaaliohjauksen ja kunnan sosiaalityön 

välillä. 

 

Hankkeesta selvitettiin ohjelmistorobotin käyttöönoton mahdollisuutta vuonna 

2018. Robotti olisi siirtänyt asiakastiedot vaihtoportaalista 

potilastietojärjestelmään. Tämän lisäksi selvitettiin mahdollisuutta käyttää 

robottia tilastointitietojen siirtämiseen yksityisen palveluntuottajan järjestelmästä 

kaupungin käyttämään Efficaan. Robotista saadut tarjoukset osoittautuivat 

kuitenkin liian kalliiksi saatuun hyötyyn nähden. 

 

Flowmedik oy:lla on kiinnostava palvelukokonaisuus; eSeinä. Kyseisellä 

ohjelmistolla voidaan toteuttaa chat-yhteyksien hyödyntämistä yli kunta- ja 

maakuntarajojen. Henkilötietojen käsittely onnistuu ohjelmassa 

luottamuksellisesti. Hankkeessa selvitettiin olisiko ohjelmaa ollut mahdollista 
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kokeilla sosiaaliohjaajan konsultoinnissa. Lyhyestä kokeiluajasta ja 

terveyspalveluiden henkilöstön vastustuksesta johtuen, kokeilu päätettiin hylätä. 

Tulevaisuudessa tämän mallinen toiminta todennäköisesti palvelisi järjestäjän 

intressejä, helpottaen erikoislääkäreiden ja muiden erityisosaajien konsultaation 

mahdollisuuksia. 

 

 
 

1.2.5 Asiakasnäkökulma 

 
Kokeilun yhtenä tavoitteena oli korkea asiakastyytyväisyys, joka koostui 

asiakkaan kokemuksesta. Valinnanvapaus lisäsi asiakkaan valinnan 

mahdollisuuksia, helpotti palveluihin pääsyä ja tuottajamäärän laajentuessa 

lyhensi perusterveydenhoidon jonotusaikoja. 

 

 
© Owal Group 
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Sitran kartoitti kuntalaisten asenteita liittyen terveyspalveluiden 

valinnanvapauden laajenemiseen maassamme. Tutkimus toteutettiin 

puhelinhaastatteluilla 3. – 17.4.2017, jolloin kokeilu oli ollut kaksi kuukautta 

käynnissä. 

 

Tutkimukseen vastasi 300 18-79-vuotiasta henkilöä Hämeenlinnan 

kokeilualueilta. Haastatteluja tehtiin Lammi-Tuuloksen alueella 110 ja Jukolan 

alueella 190 kpl. Haastateltaville lueteltiin joukko asioita, joiden tärkeyttä he 

arvioivat terveyspalveluiden käytössä. 

 

Henkilökunnan ammattitaito ja hoidon tuloksellisuus nousivat Sitran 

tutkimuksessa selvästi tärkeimmiksi asioiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Seuraaviksi tärkeimpiä olivat mahdollisuus yksilölliseen ja kokonaisvaltaiseen 

hoitoon, jonotusaikojen pituudet sekä asioinnin vaivattomuus. Hoidon 

tuloksellisuutta, pidettiin Hämeenlinnassa tärkeämpänä kuin muilla kyselyalueilla. 

 

Hämeenlinnalaisten kokemukset hoidosta ja palvelusta olivat selvästi parempia, 

kuin koko maan tuloksissa, erityisesti varaukseton tyytyväisyys oli suurempaa. 

Tyytymättömien määrät jäivät alle koko maan tyytymättömyyslukujen. 

Keskeisimmät odotukset, joita kokeiluun Hämeenlinnassa kohdistettiin 

lähtövaiheessa, olivat nopeampi hoidon saaminen, nykyistä lyhyemmät 

jonotusajat ja asioiden saaminen kerralla kuntoon. 

 

Merkittävä osa asiakastyytyväisyyttä on viestinnän onnistuminen ja kuinka hanke 

on onnistunut tiedottamaan alueensa asiakkaita kokeilun alkamisesta sekä 

päättymisestä. Owal Groupin toteuttamaan kokeiluiden arviointiin kuului 

asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Kyselyn perusteella Hämeenlinnalaisten 
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tietoisuus kokeilusta oli keskimääräistä parempaa. Hämeenlinnasta saatiin 91 

vastausta vastausprosentin ollessa 16.5 %. 

© Owal Group 

Hämeenlinnalaisille toteutetun kyselyn tuloksena n. 55 % kuntalaisista piti 

valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa tärkeänä asiana. 

 

 
© Owal Group 
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Hankkeen aikana asiakastyytyväisyyttä mitattiin Quriiri-tekstiviestipalvelulla. 

Kokeiluväestö sai jokaisen vastaanottokäynnin jälkeen tekstiviestikyselyn, jossa 

hän arvioi tyytyväisyyttään saamaansa palveluun asteikolla 1-10. 

Asiakastyytyväisyys oli kokeiluun osallistuneilla erittäin korkealla tasolla koko 

kokeiluajan, kuten alla olevasta Quriirin-tulostaulukosta on nähtävillä. 

Asiakasyhteydenottoja hankehenkilöstölle on tullut erittäin vähän hankkeen alun 

jälkeen. Tämäkin usein kertoo tyytyväisyydestä olemassa oleviin olosuhteisiin. 

 

 
 

Asiakasneuvontaa hankkeessa toteutettiin monikanavaisesti. Kokeilun alussa 

jokaiselle kokeilualueella asuvalle lähetettiin kirje kokeilun alkamisesta. Kokeilun 

päättymisen lähestyessä lähetettiin kaikille kokeiluväestön yli 10-vuotiaalle 

informaatiokirje asiasta. Asiakaskirjeet laadittiin selkosuomella. 

 

Kokeilun aikana käytössä oli neuvontapuhelin joka arkipäivä klo 9.00 - 10.00. 

Kesäkuun 2019 alusta neuvontapuhelimen aukioloaikoja laajennettiin koskemaan 

koko virka-aikaa. Tämän lisäksi hankehenkilöstölle oli luotuna sähköpostiosoite, 

jonka kautta kuntalaiset ovat saaneet yhteyden hankkeen henkilöstöön. 
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Kuntalaiset ovat voineet antaa palautetta kaupungin palautekanavissa kokeiluun 

liittyvistä asioista. 

 

Kokeilulla oli oma verkkosivu, johon oli koottuna mm. usein kysytyt kysymykset. 

Kokeilusta järjestettiin asukastilaisuuksia ennen kokeilun alkamista sekä kokeilun 

päättyessä. Kokeilun esitteitä jaettiin yleisiin tiloihin. 

 

Hämeenlinnan kokeiluun olivat oikeutettuja osallistumaan myös kotihoidon 

asiakkaat. Heidän osallistumisessaan oli kuitenkin paljon käytännön ongelmia ja 

tiedonkulun haasteet korostuivat tällä asiakasryhmällä. Hankkeen aikana 

jouduttiin miettimään esimerkiksi palvelutalojen asiakkaiden valinnanvapauden 

mahdollisuutta tilanteissa, joissa asiakkaan toiminta- tai henkisissä kyvyissä on 

rajoitteita; onko henkilökunnan tekemä valinta asiakkaan puolesta 

valinnanvapautta, toteutuuko omaisen tekemässä valinnassa asiakkaan oma 

valinnanvapaus? Kotihoidon asiakkaiden valinnanvapauteen liittyviä haasteita 

selvitettiin tarkemmin kotihoidon henkilöstön kanssa vuonna 2019 ja näiden 

tietojen pohjalta kartoitettiin ne tekijät, jotka tulisi huomioida kotihoidon 

asiakkaiden kohdalla monituottajamallissa. 

 

Kokeilun aikana havaittiin, että asiakkaat eivät aina tienneet mitä 

valinnanvapauden käyttäminen käytännössä tarkoittaa. Palvelukokonaisuuden 

rajoittuminen vain osaan terveys(keskus)palveluista toi osalle, varsinkin 

pitkäaikaisesti palveluja käyttäville, haasteita. 

”Diabetekseni hoitotiimi (lääkäri ja hoitaja) työskentelevät kaupungin 
terveyshyötytiimissä. En ymmärtänyt, etten voi käyttää heidän palveluitaan, 
mikäli palveluntuottajani on Mehiläinen. Normaalisti asioisin Jukolan tk.ssa.” Mies 
64v 

 
Samansuuntaisia arvioita tuli myös julkisten terveyspalveluiden antamissa 
palautteissa 
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”Asiakas ei ole valitessaan hahmottanut mitkä palvelut kuuluvat 
valinnanvapauskokeilun piiriin, kun vaihtaa palveluntuottajaa. Usein oletuksena 
on, että vaikka käy lääkärillä toisella palveluntuottajalla, niin kuitenkin saa 
Jukolan tai Lammin terveysasemalta muut haluamansa palvelut kuten 
reseptiuusinnat, ohjauksen/neuvonnan ja esim. ompeleiden poiston tai 
korvahuuhtelun, kuulokäyrän jne. Näinhän se ei ole.” Hoitaja 

 
Yksi asiakkaiden kertomista vaihdon syistä oli toive saada pysyvyyttä 
hoitosuhteeseen. Terveysasemien lääkäreiden koettiin vaihtuvat liian tiheään 

 
”Edellinen hoitosuhde katkennut, toive pysyvästä lääkärikontaktista” 

Nainen 47v 

” Toive pysyvä lääkärisuhteesta, tämä ei julkisella puolella ole onnistunut, 
vaan lääkäri vaihtuu joka vastaanottokäynti” Mies 78v 

 
”Pysyvä hoitosuhde toiveessa, pysyvä lääkäri” Nainen 67v 

 
Työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon yhdistäminen samalle toimijalle 

nousi vaihtosyissä myös tasaisin väliajoin esiin. 

”Sairauksien tiedot yhdessä paikassa. Työterveyshuolto ja muu sairaanhoito 
samassa paikassa ja tiedot näkyy toisilleen.” Mies 36v 

 
”Työpaikkani sijaitsee samassa rakennuksessa joten asiointi on vaivatonta ja olen 
entisessä työpaikassani käyttänyt saman toimijan palveluita.” Nainen 32v 

 
”Työterveys tällä palveluntuottajalla talven ajan, mutta koska työsuhde katkeaa 
aina kesän ajaksi, katkeaa myös hoitosuhde. Helpompaa, kun on samassa 
paikassa koko vuoden. Iso kiitos, kun se on mahdollista.” Nainen 42v 

 

Owal Groupin 2017 toteuttamaan kyselyyn vastanneista hämeenlinnalaisista 82 

% oli sitä mieltä, että oli saanut kokeilussa palveluntuottajaltaan riittävästi 

henkilökohtaista palvelua, 81 % piti saamaansa hoitoa laadukkaana ja 56 % oli 

sitä mieltä, että palvelun laatu parantui kokeilun alkamisen jälkeen. 
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Sitran toteuttamassa kansalaiskyselyssä kokeilualueiden asukkaista 86 prosenttia 

oli kuullut kokeilusta, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Myös eri viestimet 

olivat kiinnostuneita kokeilusta, mikä edesauttoi tietoisuutta hankkeen 

olemassaolosta 

 
 

1.2.7 Henkilöstönäkökulma 

 
Owal Group teki henkilöstökyselyn huhtikuussa 2017. Kyselyyn vastasi sekä 

yksityisten, että julkisten sote-keskusten henkilökunta. Hämeenlinnan 

vastausmäärä jäi hyvin matalaksi (16kpl), mutta niistä saatiin suuntaa-antavia 

tuloksia. 

 

Hämeenlinnassa 88 % vastaajista koki voivansa työssään kokonaisuudessaan 

hyvin. Vastaajat uskoivat, että asiakkaat tulevat käyttämään aktiivisesti 
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valinnanvapautta. Hoidon laadun parantumiseen, asiakkaiden kykyyn tehdä 

hoitoonsa liittyviä valintoja sekä palvelujen tehostumiseen suhtauduttiin 

vastauksissa sen sijaan epäilevästi. Valtaosa oli myös sitä mieltä, että 

valinnanvapaus tulee nostamaan terveyspalvelujen kustannuksia, lisäämään 

eriarvoisuutta sekä turhaa palvelujen tarjontaa ja käyttöä. 

 

Valinnanvapauteen liittyvä keskustelu ja siihen suhtautuminen työyksiköiden sisällä 

oli vastauksien mukaan kriittistä/negatiivista ennemmin, kuin myönteistä. 

 
 
 

© Owal Group 

 

 
Henkilöstöstä 66% piti valinnanvapauden laajentumista sote-palveluissa tärkeänä 

asiana. 
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Kokeilun alkuvaiheessa vain 8% vastaajista ajatteli, että valinnanvapaus on 

vaikuttanut palveluiden laatuun myönteisesti. 69% ei osannut sanoa asiaan 

mielipidettään. 

 

 
 
 

kuvat© Owal Group 
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”Valinnanvapaus pirstaloi hoitoa, jatkuvuus katkeaa ja asiakas ei ymmärrä sitä.” 

Kunnallinen, Hämeenlinna 

 
 

”Nähtäväksi jää, paraneeko laatu. Pidän oletusarvona, että hoidon laatu on yksi 

oleellinen kilpailutekijä jatkossa.” Yksityinen,Hämeenlinna 

 
”Asiakaskunta on laajentunut ja tuonut uusia haasteita.” 

Yksityinen, Hämeenlinna 

 
 

Keskusteltaessa julkisten terveysasemien henkilökunnan kanssa tärkeimmiksi 

opeiksi koettiin, että 30 päivän vaihtoväli oli toiminnan ja hoidon jatkuvuuden 

kannalta liian lyhyt ja edes-takaisin vaihtavat asiakkaat aiheuttivat järjestelmälle 

kuormitusta. Erikoisvastaanottojen kuuluminen palvelupakettiin nähtiin tärkeänä 

elementtinä. Malli, jossa asiakkaat hyppäävät julkisen ja yksityisen välissä, koettiin 

hoitovastuun näkökulmasta sekavana. Kokeilu antoi mahdollisuuden julkisten sote- 

keskusten prosessien terävöittämiseen sekä palveluiden laadun ja 

asiakaskohtaamisten kehittämiseen. 

 

Kokeilun myötä julkisten sote-keskusten henkilöstö huomasi myös uusin silmin 

positiivisia näkökulmia omassa toiminnassaan; julkisilla asemilla työ on hyvin 

järjestettyä, henkilökunta on osaavaa ja konsultointimahdollisuudet sekä 

yhteistyöverkostot ovat monipuoliset. 

 

Lisätyötä henkilöstölle teetti asiakkaiden valintatietojen tarkistaminen sekä 

asiakkaan potilastietojen hakeminen arkistokatselun kautta. Koska asiakkaan 

valintatiedot olivat valinnanvapausportaalissa, piti henkilökunnan käyttää yhtä 

ylimääräistä ohjelmaa perustyössään. Haastetta aiheuttivat myös viiveet tekstien 

kirjaamisessa, mikäli palveluntuottajan vaihto on sattunut samaan aikaan viiveen 



Loppuraportti 

Valinnanvapaus sote-palveluissa Hämeenlinnassa 

Sivu: 65 (89) 

 

 
 
 
 

kanssa. Nämä elementit aiheuttivat asiakkaan hoitopolkuihin 

epäjohdonmukaisuuksia. Haasteensa toi myös se, että julkisten sote-keskusten 

henkilökunta koki valinnanvapauden aiheuttaman kilpailuasetelman asiakkaista 

sotivan omaa ammattietiikkaansa vastaan. Tämä nähtiin eettisesti 

kestämättömänä ja sen koettiin aiheuttavan henkilöstölle lisäkuormitusta. 

 

Hanke pyysi julkisten sote-keskusten henkilökunnalta vuonna 2018 arviota siitä 

tietävätkö he kokeilun alaisista asioista tarpeeksi. Lähes 80 % koki tietävänsä 

valinnanvapaudesta riittävästi, mutta vain 46 % koki tietävänsä riittävästi 

hankkeen tavoitteista. 
 

Koetko tietäväsi riittävästi 
 

Hankkeen tavoitteista 

Valinnanvapaudesta 

Sosiaaliohjauksesta 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
 

Vaikka tietoisuus hankkeen tavoitteista jäi vähäiseksi, niin vielä pienempi osa koki 

tarpeelliseksi lisätiedon saamisen aihepiiristä. 

 

 

Haluaisitko enemmän tukea tai tietoa 
 

 

työyhteisöltä 
 

 

Esimiehiltä 
 

 

Hankkeelta 

 

0% 5% 10% 15% 20% 
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1.2.7. Palveluntuottajan näkökulma 

 

 
Hankkeen alkumetreiltä (6/2016) lähtien palveluntuottajat otettiin järjestäjän 

kumppaneiksi suunnittelemaan kokeilun eri elementtejä. Tuottajat olivat 

aktiivisesti kokeilun ajan kehittämistyössä mukana ja yhteistyötä tehtiin hyvässä 

hengessä. Palveluntuottajatapaamisia järjestettiin 2017-2018 kuukausittain. 

Vuonna 2019 tapaamisia oli neljä. Tapaamisissa käytiin avoimesti läpi havaittuja 

haasteita ja ongelmia sekä pyrittiin löytämään niihin ratkaisuja. 

 

Ensimmäinen hyvinvointipalveluja tuottaville tuottajille suunnattu Soteuttamo- 

tilaisuus järjestettiin 10.5.2017 yhteistyössä kaupungin elinkeinoyhtiön kanssa. 

Palaute tuottajilta oli kiitettävää. Tapahtuman tarkoituksena oli kertoa, erityisesti 

pienille tuottajille, valinnanvapaudesta, asiakassetelimallista, palveluseteleistä 

sekä kannustaa tuottajia yhteistyöhön toistensa kanssa. 

 

Kokeilun aikana suurimmaksi haasteeksi yksityisillä palveluntuottajilla nousi 

talouteen liittyvät aspektit. Kapitaatiokorvauksen riittävyys puhutti koko 

kokeiluajan. Todistusmaksujen ja vakuutusmaksujen ohjautuminen järjestäjälle, 

vaikka palveluntuottajat tekevät niihin liittyvän työn, koettiin 

epäoikeudenmukaiseksi. 

 

Hämeenlinnan kokeilussa oli mukana viisi yksityistä palveluntuottajaa kahden 

julkisen terveysaseman lisäksi. Tämä oli hieno määrä, mutta toi mukanaan 

haasteita kokeiluväestön pienuuden vuoksi. Näiden tekijöiden summana 

suurimmalle osalle palveluntuottajista ei listautunut riittävää määrää asiakkaita, 

jotta toiminta olisi päässyt muotoutumaan taloudellisesti kannattavaksi. 
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Yksityiset palveluntuottajat muuttivat kokeilun myötä jonkin verran 

toimintatapojaan mm. panostamalla hoitaja-lääkäri parityöskentelyyn sekä 

hoidontarpeen arvioinnin lisäämiseen valinnanvapausasiakkaiden kohdalla. Osa 

yksityisellä työskentelevästä henkilökunnasta työskenteli ennen kokeilun alkamista 

julkisella toimijalla, joten erilaisten toimintatapojen yhdistäminen oli luontevampaa 

 

”On ollut hienoa työskennellä yksityisellä kokeiluasemalla jossa 

ammattitaitoiselle pitkän uran terveyskeskuksessa tehneelle lääkärille on 

voinut   antaa   kiireettömän   vastaanottoajan   jo   samalle päivälle.” 

hoitaja yksityinen sote-keskus 

 
 

Julkisten sote-keskusten toimintaa on Hämeenlinnassa ryhdytty aktiivisesti 

kehittämään. Hämeenlinna on osallistunut Sitran ja THL:n vetämään ”Huomisen 

terveyskeskus” –hankkeeseen. Tämä hanke jatkuu edelleen raportin 

kirjoittamishetkellä. 

 

Yhteistyö julkisen ja yksityisen palveluntuottajien välillä koettiin ajoittain 

haasteeksi. Tiedonkulku ja joustavat hoitopolut eivät aina toteutuneet 

ihanteellisesti. Yhteistyö eri toimijoiden välillä saattaa korostua tulevaisuudessa, 

riippuen millaista sote-mallia tulevaisuudessa Suomeen ajetaan. 

 

Sellaiset hoitoketjut, jossa on vaarana asiakkaan hoitopolkujen katkeaminen, 

tulee kuitenkin minimoida. Selkeä viestintä, yhteensopivat ICT-järjestelmät ja 

kaikkinaiset tiedonkulun haasteet on ratkaistava, jotta potilasturvallisuus voidaan 

taata myös tulevaisuuden sote-mallissa. 
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1.3 Hyödyt ja vaikuttavuus 

 
Hankkeen tuomat hyödyt nivoutuvat kokemusten kartuttamiseen 

valinnanvapauden toteuttamisessa. Vaikka palvelusetelilaki, jota kokeilussa on 

hyödynnetty, on ollut kuntien käytettävissä tämän kaltaiseen toimintaan jo 

vuosia, ei sitä kuitenkaan järjestelmällisesti ole hyödynnetty 

 

Hanke on tarjonnut kuntatoimijoille, maakunnan valmistelijoille sekä 

lainvalmisteluun tärkeitä käytännön kautta kertyneitä kokemuksia siitä, kuinka 

asiakkaat käyttäytyvät saadessaan valita sote-keskuksensa erilaisten 

palveluntuottajien joukosta. Hanke tarjosi kokemustietoa siitä, miten yksityiset 

palveluntuottajat käyttäytyvät ja järjestävät palveluitaan silloin, kun asiakkaan on 

mahdollista tehdä itse valinta terveyspalveluidensa tuottajasta. 

 

Kuntalaisen näkökulmasta suurin hyöty oli palveluiden parempi saatavuus. 

Kaupungin oman toiminnan jonotilanne oli sekä ennen kokeilun alkamista, että 

kokeilun aikana kohtuullisen pitkä, joten kokeilu tarjosi kuntalaiselle 

mahdollisuuden päästä palveluiden piiriin nopeammin. Sitä onko nopeammalla 

palveluiden piiriin pääsyllä vaikutuksia esimerkiksi asiakkaiden vaivojen 

kroonistumisen vähentymiseen tai esimerkiksi sairaslomapäivien tarpeen 

vähenemiseen, ei ole hankkeessa päästy arvioimaan. 

 

Kaupungin oman toiminnan näkökulmasta yllätyksenä tuli, että vaikka yli 20 % 

kokeiluväestöstä siirtyi yksityisen palveluntuottajan asiakkaaksi, se ei juurikaan 

lyhentänyt jonotilannetta Lammin ja Jukolan terveysasemilla. T3 ajat olivat 

julkisissa sote-keskuksissa yhtä pitkät kokeilun lopussa, kuin ne olivat ennen 

kokeilun alkamista. Päivystyksen käytössä on kokeiluaikana tapahtunut hienoista 
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laskua, joka kertonee siitä, että virka-ajalla tapahtuvan toiminnan tehostaminen 

on vähentänyt tarvetta päivystysaikaiselle palveluiden käytölle kokeilualueilla. 

 

2 Toteutus 

 
2.1 Yleiskuva 

 
Vuosina 2015 - 2016 Hämeenlinnan kaupunki järjesti Sitran kanssa 

selvityshankkeen mahdollisuudesta osallistua Palvelusetelikokeiluun. Hankkeessa, 

tuotettiin tietoa valinnanvapauslainsäädännön tueksi ns. kokeilun sääntökirjan 

työstämisen kautta. Selvitysvaiheessa valmisteltiin kokeilun kannalta keskeisiä 

elementtejä ja kehitettiin mm. yritys- ja järjestöyhteistyön, kansalaisviestinnän, 

kustannusten korvaamisen, kokeilun kannalta keskeisten ICT-järjestelmien ja 

asiakasohjauksen välineitä, jotta kokeilu oli mahdollista käynnistää vuoden 2017 

alussa. 

 

Vuonna 2016 Hämeenlinnan kaupunki sai myönteisen päätöksen, neljän muun 

kokeilualueen kanssa, sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan 

Palvelusetelikokeiluun ja vuonna 2018 Hämeenlinnan kaupunki sai jatkorahoitusta 

kokeilun jatkamiselle vuonna 2019. Kokeilun toteutus tapahtui vuosien 2017-2019 

aikana. 

 

Kokeilun ehtoja ja periaatteita määrittävä Sääntökirja hyväksyttiin TETOLAssa 

(1/2017 lähtien sosiaali- ja terveyslautakunta) joulukuussa 2016 ja 

palveluntuottajien listautuminen avattiin 10.1.2017. Samoihin aikoihin järjestettiin 

tuottaja-ja henkilöstöinfotilaisuudet kokeilusta. Sääntökirja päivitettiin syksyllä 

2018 koskemaan myös vuotta 2019. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen myötä käynnistettiin 

kokeilussa tarvittavan asiakkaiden valintaportaalin kehittäminen. Portaalissa oleva 

tarvittava vahva tunnistautuminen (suomi.fi) vaati odotettua pidemmän käsittelyn 

sekä portaalin toimittajan, että väestörekisterikeskuksen osalta, joten kokeilun 

käynnistyminen viivästyi aiotusta helmikuun alusta kolme viikkoa. Kokeilu 

käynnistyi lopulta asiakkaille 23.2.2017. 

 

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kokeilun toteutuksen ajan kerran kuussa ja 

vastasi hankkeen seurannasta. Suurimpia haasteita matkalla olivat hankkeen 

ydinhenkilöiden vaihtumiset ja sosiaaliohjauksen käynnistymisen hankaluudet 

julkisilla terveysasemilla. Sosiaaliohjaus käynnistyi Lammin ja Jukolan 

terveysasemilla vasta keväällä 2018. Sähköisten omahoitopalveluiden 

kytkemisessä kokeiluun ei onnistuttu. 

 

Aiemmin mainituista ongelmista huolimatta hanke eteni muutoin suunnitellusti ja 

aikataulujen mukaisesti. Kuntalaiset vaihtoivat yksityisille palveluntuottajille 

maltillisemmin, kuin mitkä olivat ennakko-odotukset. Yhteistyö järjestäjän, 

palveluntuottajien ja hankkeen välillä oli sujuvaa ja välitöntä. Myös kansallinen 

yhteistyö hankkeiden ja ministeriön välillä oli koko kokeiluajan aktiivista ja 

hedelmällistä. 

 

 

 
2.2 Toteutuneet kustannukset 

 
 

Hankkeen budjetti koostui 80 % valtionavusta ja 20 % kaupungin 

omarahoitusosuudesta. Valtionavustuspäätös vuosille 2017-2019 oli yhteensä 2 

640 00 M€. Kaupungin omarahoitus koko hankkeen aikana oli 660te. Kaupungin 

oman avosairaanhoidon vuosikustannus on n. 15 M€, josta ei kokeilun aikana 
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alennettu määrärahoja, joten hankkeeseen osoitettu rahoitus oli lisäpanostusta 

avosairaanhoidon toteuttamiseen. Järjestäjän näkökulmasta kokeilu nähtiin 

mahdollisuutena oman toiminnan palvelukyvyn ja kilpailukyvyn parantamiseen. 

Yksityisten palveluntuottajien käynneistä perittävät asiakasmaksut on laskettu 

hankkeen tuloiksi valtionavustusta laskettaessa. 

 

Henkilöstömenot koostuvat projektipäällikön, viestintätyöntekijän, ICT- 

projektipäällikön ja projektityöntekijän palkoista ja muista henkilöstökuluista. 

Työpanoksen siirrot koostuvat järjestäjän työstä, mm. sopimusten tekoon, 

hallinnoinnin tukeen, neuvontaan ja ohjaukseen liittyvistä tehtävistä sekä muista 

tukipalveluista. 

 

Palveluiden ostot koostuvat toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalveluista (mm. 

tilintarkastus, asiantuntijapalvelut esimerkiksi tietojärjestelmiin ja viestintään 

liittyen), viestintään liittyvistä välittömistä kustannuksista (mm. kansalais-, yritys, 

järjestö- ja mediaviestintä), hankkeen toteuttamisesta aiheutuvista matka- ja 

majoituskulusta sekä muista palvelujen ostoista (mm. ICT-hankinnat). 

 

Muut menot koostuvat kapitaatiokustannuksista. Vuokrakustannukset pitävät 

sisällään työhuoneen sekä läppäreiden ja puhelimien vuokrakustannukset 

hankkeelle. 
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Taulukko 1: Budjetti ja toteutuneet kustannukset vuosina 2017-2019 
 

Budjetti Toteutunut 

Hankehenkilöstön palkkakustannukset 375 000 EUR 370 980 EUR 

Työpanokset siirrot 210 000 EUR 39 956 EUR 

Yhteensä: 585 000 EUR 410 936 EUR 

 

 

Budjetti Toteutunut 

Palveluiden ostot 326 000 EUR 129 875 EUR 

Muut menot 2 423 000 EUR 1 435 690 EUR 

Vuokrat ja muut kulut 14 000 EUR 14 916 EUR 

Asiakasmaksutuotot  -190 508 EUR 

Yhteensä: 2 762 500 EUR 1 389 973 EUR 

 

Hankkeessa ei tehty kynnysarvon ylittäviä hankintoja. 

 

 
Poikkeamat henkilöstökustannuksissa budjetoidun ja toteuman välillä johtuvat 

pääosin siitä, että kaupunki ei pystynyt irrottamaan resursseistaan niin suurta 

työpanosta hankkeen käyttöön, kuin alkujaan oli tarkoitus. 

 

Suurin poikkeama euromääräisesti budjetin ja toteuman välillä on 

kapitaatiokorvauksen kohdalla. Tämä selittyy sillä, että asiakkaiden vaihtotahti 

yksityisille palveluntuottajille oli huomattavasti hitaampi, kuin mitä etukäteen 

arvioitiin. Palveluiden ostoissa alitus aiheutuu mm. sillä, että robotiikan 

hankintasuunnitelmat eivät realisoituneet. 

 

Merkittävin hankinta hankkeessa oli valintaportaali. Ennen hankkeen aloittamista 

kaupungin tietohallinto pyysi tarjouksia sosiaali- ja terveyspalveluiden 

valinnanvapauskokeiluun liittyvästä asiakas- ja valintajärjestelmästä. Tarjoukset 

pyydettiin kuudelta eri toimittajalta. Ennen varsinaista tarjouspyynnön jättämistä 
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mahdollisten toimittajien kanssa pidettiin tekninen vuoropuhelu, jossa käytiin läpi 

hankinnan kohde ja tavoitteet sekä tulevan tarjouspyynnön muoto. 

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen tuli sisältää järjestelmän rakentaminen, 

käyttöönotto sekä tuki- ja muutostyöt. Järjestelmä tuli rakentaa avoimella 

lähdekoodilla, johon on oikeudet sekä tilaajalla että toimittajalla. 

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. 

 

Tarjoukset saatiin määräaikaan mennessä neljältä toimittajalta: Haltu Oy, 

Flowmedik Oy, Navation Oyja KuntaPro Oy. Tarjousten vertailuperusteena oli 

käytettävyys, lupaus siitä mitkä ASVA-vaatimusluettelon mukaiset ominaisuudet 

ovat käytettävissä ja hinta. Otettaessa huomioon kaikki valintakriteerit paras 

tarjous oli Navation Oy:llä. 

 

Lisätöinä toteutettiin mm. kapitaatiolaskutusraportointia, viestitysvälinettä 

tuottajan ja järjestäjän välillä sekä varjobudjetin laskentatyökalu. 

 

 
2.3 Riskit 

 

Hankkeella tunnistettiin jo ennen kokeilun alkua niin taloudellisia, yrityksiin, 

julkisorganisaatioihin, viranomaisiin ja asukkaisiin liittyviä riskitekijöitä, sekä 

vaikutuksia yhteiskuntaan, hyvinvointiin, aluekehitykseen ja tietoyhteiskuntaan. 

Kaikkia riskitekijöitä ei kyetty todentamaan hankkeen aikana, tosin osasyy siihen 

saattaa olla lyhyt toteutusaika. 

 

Kokeilun tavoitteena oli tarkastella, miten asukkaiden käyttäytyminen muuttuu, 

kun valinnanvapaus mahdollistetaan. Kuntalaisten terveydellisen hyvinvoinnin 

näkökulmasta tunnistettiin, että hankkeella oli vaikutuksia asukkaiden 
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hyvinvointiin terveyspalveluiden paremman tavoitettavuuden myötä. Hankkeen 

aikana kuitenkin oli nähtävissä esimerkiksi tietojärjestelmien 

yhteensopimattomuuden vuoksi asiakkaan hoitoon liittyvien tietoketjujen 

katkeamista. 

 

Palveluntuottajien näkökulmasta keskeiseksi asiaksi nousi, että kapitaatiokorvaus 

tulisi olla määritetty siten, että se kattaa keskimäärin palvelupaketin 

toteuttamisesta aiheutuvat kulut. Palveluntuottajat ovat kokeilussa kilpailleet 

palveluiden laadulla ja saatavuudella, samalla kuitenkin noudattaen neutraalia 

markkinointiviestintää. Markkinoiden näkökulmasta tavoitteena oli, että 

listautuvia yrityksiä on riittävästi, jotta markkinat toimivat joustavasti ja 

palveluiden saatavuus paranee. Hämeenlinnan kokeilussa 

palveluntuottajavalikoima oli toimintakenttään suhteutettuna monipuolinen ja 

laaja. 

 

Kunnallistalouden kannalta kokeilu oli siinä mielessä kannattava, että 

valtionavustuksen avulla voitiin hallitusti kokeilla valinnanvapauden 

toteuttamista. Etukäteen pelätty riski erikoissairaanhoidon lisääntyvästä käytöstä 

ei suuressa määrin realisoitunut. Tilanteen pitäminen näin hyvänä olisi saattanut 

jatkossa vaatia kannustimien kytkemistä kapitaatiokorvauksen yhteyteen. 

 

Suunnitelmissa oli, että mikäli kokeiluasemien asiakkaat siirtyisivät isoissa määrin 

yksityisten terveysasemien asiakkaiksi, Lammin ja Jukolan terveysasemilta 

vapautuvaa henkilöstöresurssia siirrettäisiin niille kunnan terveysasemille, joissa 

on henkilökunnasta vajausta. Kokeilussa lähtökohtaisesti pyrittiin siihen, että 

omaan tuotantoon ei tehdä suoria sopeuttamistoimenpiteitä. Koska T3 ajat eivät 

kunnallisessa toiminnassa lyhentyneet, vaikka väestöstä 20 % siirtyi yksityisten 
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palveluntuottajien asiakkaiksi, ei sopeuttamistoimille syntynyt myöskään tarvetta 

kokeilun myötä. 

 

Monituottajamalli sisältää useita riskitekijöitä ja osa näistä myös realisoitui 

kokeilun aikana. Käytännön tasolla monituottajamallissa nousi keskeiseksi 

haasteeksi tiedonkulku. Erilliset potilas- ja muut tietojärjestelmät vaikeuttivat 

yhteistyötä esimerkiksi kunnallisen kotihoidon ja yksityisen omalääkärin välillä. 

Pääosin tiedonkulut haasteet ratkeaisivat, mikäli KanTa-palveluihin siirtyisivät 

myös rokotustiedot, kotihoidon tekstit sekä erityisesti asiakkaan riskitiedot. Tällä 

hetkellä tiedot ovat käytössä joko osittain tai siten, että niiden tarkastaminen 

poikkeaa ammattilaisen työskentelyn normaaleista prosesseista. Myöskään 

kotihoidon henkilöstön käytössä olleet mobiiliratkaisut, eivät tukeneet tarvittavien 

tietojen hakemista Kannasta tai järjestäjän potilastietojärjestelmästä. 

 

KanTa-palveluihin liittyminen oli erityisesti pienille tuottajille iso työ. 

Ammatinharjoittaja ei ole terveydenhuollon toimintayksikkö, mikä hankaloitti 

tarpeettomasti esimerkiksi reseptikeskuksen kanssa asiointia. 

 

Tiedonkulun ongelmat realisoituivat myös erillisten potilastietojärjestelmien 

kautta. Yksi yksityisistä palveluntuottajista, joka käytti omaa 

potilastietojärjestelmäänsä, joutui ottamaan käyttöönsä lisäksi kaupungin 

järjestelmän. Haasteeksi muodostui esimerkiksi röntgenlausuntojen ja -kuvien 

siirtyminen. Effican/LC:n käyttöönotolla tuottaja sai turvattua myös sähköisten 

lähetteiden ja palautteiden päätyminen oikealle vastaanottajataholle. 

 

Käytäntö toi eteen muutamia tilanteita, joissa asiakas ja palveluntuottaja olivat 

eri mieltä siitä, onko vaihto tosiasiallisesti tapahtunut. Vaihdon tapahduttua 

potilasasiakirjat olivat sen palveluntuottajan käytössä, jonka asiakkaaksi 
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kuntalainen oli merkittynä. Tässä piilee tietoturvariski. Kokeilun aikana heräsi 

epäilys siitä, että asiakkaiden tiedoissa oli käyty, vaikka varsinaista hoitosuhdetta 

ei ollut. Lokitietojen tarkistaminen kuului kokeilussa järjestäjän tehtäviin, mutta 

resurssien puutteessa sitä toteutettiin hyvin satunnaisesti. 

 

Tiedonkulun lisäksi haasteeksi havaittiin myös paperisten arkistoitavien 

asiakirjojen säilytyspaikka. Asia ratkaistiin siten, että yksityiset palveluntuottajat 

lähettivät paperiset asiakirjat julkiseen arkistoon. Vaikka tulevaisuuden 

tavoitteena onkin kokonaan sähköinen asiointi, se ei tule olemaan arkipäivää 

terveydenhoidossa vielä pitkään aikaan. Hankkeen päättyessä 2019 jouduttiin 

yksityisillä otetut röntgenkuvat erikseen siirtämään julkiseen (Pacs) 

järjestelmään. 

 

Yhden käytännön haasteen, ja riskin hankkeen aikana, toi virka-apu pyyntöjen 

tilaamisen protokolla. Virka-apupyynnön voi tehdä vain julkinen palveluntarjoaja. 

Hankkeessa jouduttiin kehittämään toimintatapa tilanteeseen, jossa yksityinen 

palveluntuottaja tarvitsee virka-apua. Sovittiin, että palveluntuottaja soittaa 

julkisen terveysaseman ylilääkärille, joka tekee virka-apupyynnön yksityisen 

palveluntarjoajan puolesta. 

 

Vaikka rokotusohjelman mukaisten rokotusten antaminen ei kuulunut kokeilussa 

yksityisten palveluntuottajien palvelupakettiin, niin siitä huolimatta he ovat 

halusivat niitä tarjota omille asiakkailleen. Tämä oli julkisen toiminnan 

näkökulmasta kannatettavaa toimintaa, sillä se vapautti resursseja julkisissa 

toimipisteissä. Rokottamisen käytännöt olivat kuitenkin lainsäädännön 

näkökulmasta haasteellisia toteuttaa. Kokeilussa palveluntuottajien kanssa tehtiin 

erilliset sopimukset oikeudesta toteuttaa rokotusohjelman mukaisia 
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rokotuksia ja sairaala-apteekin kanssa tehtiin sopimus, että palveluntuottajat 

saavat hakea sieltä kokeiluväestölle rokotukset ilman kustannuksia. 

 

Palveluntuottajalla tulee olla monenlaisia lupia voidakseen toimia alalla. Sen 

lisäksi, että aikaisemmin mainittujen rokotusten antamiseen tarvitaan koulutettu 

henkilöstö, tulee palveluntuottajalla olla tarvittavat lääkeluvat ja 

lääkehoidonsuunnitelmat ajan tasalla. Ajoittain kokeilun aikana tuli 

epäselvyyksiä, että kuka näitä lupia valvoo ja kuka esimerkiksi antaa 

lääkehoitoluvat hoitajille yksityisillä terveysasemilla. 

 

Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna valinnanvapaus saattaisi tuoda 

mukanaan useitakin riskejä. Mikäli kapitaatiokorvaus olisi liian pieni se ajaisi 

yksityiset toimijat tilanteeseen, jossa osallistuminen palvelujen tuottamiseen ei 

olisi kannattavaa. Liian pieni asiakasmäärä sisältää saman tyyppisen riskin. 

Mallista riippuen palveluntuottaja tarvitsisi kannattavaan toimintaan vähintään 

tuhannen asiakkaan asiakaspoolin. Mikäli tämä ei toteudu on vaara, että 

palveluntuottaja ei pysty suoriutumaan kaikista palvelutuottamisen 

velvoitteistaan ja alueelle ei synny tarvittavaa palvelutuotantoa, joka 

mahdollistaisi valinnanvapauden. 

 

 
3 Dokumentointi 

 

Hankkeessa on syntynyt monipuolista dokumentaatiota, joka on kaikki pyritty 

tallentamaan sekä hankkeen järjestelmiin, että niitä muualla tarvitsevien 

järjestelmiin. Hämeenlinnan kaupungilla on selkeät ohjeet hankkeiden 

dokumenttien säilyttämisestä. Tälläkin hankkeella on siis ollut oma 

hankemappinsa, jossa asiakirjat ovat ennalta säädetyssä järjestyksessä. Tällä 

toimintatavalla varmistetaan, että hankehenkilöstön työsuhteiden jo päätyttyä, 
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hankkeeseen liittyvät asiakirjakokonaisuudet ovat kaupungin järjestelmiin 

tallennettuna mahdollisia myöhempiä tarkasteluja varten. 

 

Hankemapin lisäksi viranhaltijapäätökset, sopimusasiakirjat sekä muut olennaiset 

päätökset ovat löydettävissä kaupungin sähköisistä asiakirjakirjastoista. Tällä 

hetkellä kaupungilla on käytössään Valmu-ohjelmisto. 

 

Valinnanvapausportaalin sisältö tallennettiin kaupungin palvelimelle 

tietohallinnon toimesta hankkeen päätyttyä. 

 

Hankkeen käynnissä olon aikana asiakirjoja säilytettiin lisäksi hankkeen sisäisissä 

sähköisissä työtiloissa; Teams:ssa sekä Sharepointissa. Näin hankkeeseen liittyvä 

dokumentointi oli hankehenkilöstölle nopeasti löydettävissä. 

 

 
4 Opit ja palautteet 

 

Kokonaisuudessaan hanke onnistui hyvin. Hankkeen alussa asukkaille lähetetyt 

henkilökohtaiset kirjeet kokeilusta osoittautuivat hyväksi päätökseksi. Tämä 

takasi, että hämeenlinnalaiset tiesivät keskimääräistä paremmin kokeilun 

olemassa olosta. Hankkeen lopun lähestyessä kokeiluväestön kaikille yli 10- 

vuotiaille lähetettiin jälleen kirje kokeilun päättymisestä. Monikanavainen 

viestintä nähtiin vaikuttavana ja tärkeänä arvona. Kirjeiden lisäksi 

lopettamisvaiheessa pidettiin asukastilaisuudet kummallakin kokeilualueella, 

paikallisiin lehtiin maksettiin mainokset ja juttuvinkin perusteella saimme 

näkyvyyttä paikallisessa lehdessä 
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Palveluntuottajien kanssa hankkeessa on ollut välittömät välit. Palveluntuottajia 

on tavattu noin kerran kuukaudessa ja esiin nousseista ongelmista, mutta myös 

onnistumisista on avoimesti pystytty keskustelemaan. Hankkeen, järjestäjän ja 

palveluntuottajien välinen yhteistyö on saanut pitkin matkaa kiitosta. 

 

Suurimmat poikkeamat ja haasteet hankkeessa muodostuivat henkilöstön 

vaihtuvuudesta. Jatkossa on syytä miettiä vastaaviin hankkeisiin osallistuessa 

henkilöstökokonaisuuden pysyvyyden turvaaminen. Henkilöstövaihdokset ovat 

riskitekijöitä, joita tulisi välttää hankeaikana. Mikäli ydinhenkilöstössä tapahtuu 

kuitenkin vaihtuvuutta, olisi se aiheellista porrastaa niin, että edelliset 

henkilövaihdokset ja uusien henkilöiden perehdyttäminen olisi saatu vietyä 

loppuun ennen seuraavia. Hankkeen henkilöstön osaamisen osalta on jouduttu 

toteuttamisaikana tekemään uudelleenarviointia; hankkeeseen tarvittiin 

sosiaaliohjaaja, ICT-projektityöntekijälle ei ollut niin suurta tarvetta, kuin 

etukäteen oli ajateltu ja viestintätyöntekijä tarvittiin vain hankkeen 

alkuvaiheessa. 

 

Kaupungin henkilöstö; tietojärjestelmien pääkäyttäjät, sosiaaliohjaajat ja 

terveysasemien työntekijät ovat pitkin hanketta viestineet, että heitä ei ole 

tarpeeksi kuultu hankkeen käynnistymisvaiheessa. On kuitenkin jäänyt 

epäselväksi minkä tyyppinen viestintä ja vaikuttaminen olisi ollut toteutetun 

sijasta toimivampi tai kuinka paljon kyseessä oli varsinaista viestinnän 

epäonnistumista ja kuinka paljon yleistä muutosvastarintaa hankkeen 

asiasisältöjä kohtaan. Jälkimmäisessä motivaatio vaikuttamiseen ja kuulemiseen 

saattavat aiheuttaa yleistä kiinnostuksen puutetta, vaikka vastavuoroisuutta 

olisikin ollut tarjolla. Avoin viestintä ja kunkin työntekijän mahdollisuus vaikuttaa 

omaan työhönsä liittyvissä asioissa, on ensisijaisen tärkeitä työssä jaksamisen 

näkökulmasta ja tätä myöden hankkeen onnistumisessa. Kentän äänen 
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kuulemista tulisi tulevaisuudessa vieläkin enemmän tehostaa erityisesti, kun 

puhutaan hankkeista ja kokeiluista, jotka ovat poikkihallinnollisia. 

 

Julkisessa toiminnassa siiloutuminen on arkipäivää, joten sen vähentämiseksi 

tehdyt toimenpiteet vaativat monenlaista huomioimista ja asioiden tarkastelua 

uudenlaisista näkökulmista, jotta kaikki osapuolet tulevat huomioitua riittävissä 

määrin. 

 

 
4.1 Siirtyminen pysyvään toimintaan 

 
Hämeenlinnassa selvitettiin valinnanvapauden mahdollisuuden jatkamista 

kokeilun päätyttyä. Selvityksessä oli nykyisen kaltainen toiminta, koko 

Hämeenlinnaan laajeneva valinnanvapaus sekä kertakorvaukseen perustuva 

malli. Kaikissa vaihtoehdoissa kustannukset osoittautuivat niin suuriksi, että 

toteuttaminen ei nykyisillä kaupungin resursseilla ole mahdollista. 

Sosiaaliohjauksen ja –neuvonnan jatkaminen omilla terveysasemilla on siirtynyt 

Hämeenlinnassa virkamiesvalmisteluun. Tavoitteena on jatkaa, ainakin joiltain 

osin, tätä hyväksi havaittua toimintatapaa. 

 
 
4.2 Jälkiarviointi ja avoimet tehtävät 

 

Kokeilun jälkeiselle ajalle on avoimena vielä monia kriittisiä kysymyksiä. 

Olennaisin on, eteneekö maakunta- ja sote-uudistus ja millainen tulee olemaan 

tulevaisuuden sote-malli. Paikallisesti näihin vaikuttaminen ei juurikaan ole 

mahdollista vaan näiden osalta odotetaan eduskunnan päätöksiä. 

 

Mikäli tulevaisuudessa toiminta on maakuntavetoista, toiminnan vakiintuminen, 

maakunnan osaamispääoma ja onnistunut kehitystyö maakuntamuutoksessa 
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ovat paikallisesti olennainen osa tulevaisuuden onnistunutta toimintaa. 

Paikallisen toiminnan kehittymiseen liittyy vahvasti myös kansallinen kehitystyö 

ja esimerkiksi Kannan, Omakannan ja Omatietovarannon käyttöön saamiset ja 

kehitystöiden onnistuminen. Tiedonsiirron haasteet, myös eri julkisten 

toimijoiden välillä, on ratkaistava ennen, kuin voidaan puhua potilas- ja 

asiakasturvallisesti toiminnasta. 

 

Muuttuvassa ja epävarmassa toimintaympäristössä rahoituksen järjestyminen on 

eri toimijoille ensiarvoisen tärkeää. 

 

Jatkuvaa arviointia ja vaikuttavuusarvioinnin kehittämistä tullaan tarvitsemaan 

sote-kentällä toteutettavan kansanterveyttä lisäävän ja edistävän toiminnan 

osalta. Nämä ovat juuri niitä toimia, jotka pitkällä aikavälillä tuovat 

yhteiskunnallisia säästöjä. Kokeilun loppuvaiheella tehtävä Care Cap – työkalulla 

tehtävä arviointi saattaa antaa työkaluja vaikuttavan hoidon arvioimiseen. 

 
 
 
4.3 Ideoita jatkokehitykselle 

 
Jatkossa kehittämistarpeet liittyvät taloudellisiin, toiminnallisiin ja viestinnällisiin 

näkökulmiin. Jotta julkinen toiminta säilyttäisi asemansa asioiden kehittämisessä 

tullaan tarvitsemaan erilaisia näkökulmia laaja-alaisesti. 

 

Mielenkiinnon kohteena on Care Gap työkalu, joka arvioi asiakkaiden hoitopolkuja 

Käypä Hoito – suositusten ja tutkimustulosten pohjalta. Tällaisella seurannalla on 

mahdollista arvioida hoidon laadukkuutta ja vaikuttavuutta faktapohjaisesti. 
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Toiminnallisissa asioissa kehitystarpeet liittyvät tiedon liikkumiseen, sote- 

integraation rakentamiseen sekä tulevaisuuden toimintamalleihin, joista 

sähköinen asiointi ei todellakaan ole vähäisin. 

 

Sähköinen asiointi on monella taholla kehitystyön kohteena ja yrityksiä, jotka 

ideoivat erilaisia tulevaisuuden toimintaa helpottavia ohjelmistoja sote-kentälle, 

on kymmenittäin. Johtamisen tulee olla tietoon perustuvaa ja ajantasaista ja 

tähän tullaan tarvitsemaan laaja-alaisesti sujuvia ja tulosorientoituneita 

ohjelmistoja. 

 

Yksi kehittämiskohteista on chat-mahdollisuus, jota hankkeessakin kartoitettiin 

Flowmedik oy;n kanssa. Erityisesti näkisin, että ammattilaisille maakunnallisessa 

toiminnassa erikoislääkäreiden ja muiden osaajien konsultoinnin mahdollisuuksia 

tulee helpottaa. Konsultoinnin kehittäminen niin, että asiakas saa avun nopeasti 

ja asiakirjojen pyöritys eri instanssien välillä vähenee, on ehdottomasti otettava 

yhdeksi tulevaisuuden tavoitteista. Chat-toiminta mahdollistaisi myös asiakas- 

ammattilaisrajapinnan madaltumisen ja tarjoaisi haja-asutusalueilla, sekä 

tarjoaisi liikuntarajoitteisille, kontaktin ammattilaiseen myös silloin, kun 

ammattilaisilla ei ole mahdollisuutta liikkua asiakkaan luokse. 

 

Toiminnalliseen kehittämiseen liittyvät myös maakunnan alueen yhteiset 

toimintatavat ja niiden auki kirjaaminen. Kokeilun aikana on käynyt selville, että 

jo pelkästään Hämeenlinnan kaupungin sisällä on eri 

perusterveydenhuollonyksikköjen välillä eroja käytännön toimintatavoissa. 

Maakunnallisesti nämä erot ovat varmasti vielä kirjavammat. Sen lisäksi, että 

toimintatapojen yhtenäistäminen sujuvoittaa päivittäistä toimintaa sen 

mahdollistaa ammattilaisten sujuvan liikkumisen eri toimintayksiköiden välillä. 
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Viestinnällisessä kehittämisessä tulee korostumaan selkokielisyys. Maakunta- ja 

SOTE-muutos ovat toimintakenttänä erittäin kompleksinen ja alati muuttuva. 

Viestinnän haasteet nousevat esiin siinä, miten saamme niin ammattilaiset, kuin 

kaikki asukkaatkin ymmärtämään ne asiat, jotka kunkin elämään tai työnkuvaan 

tulevat vaikuttamaan. Viestinnän kehittämisessä on aiheellista käyttää niin 

viestinnän ammattilaisia, kuin järjestökenttääkin hyväkseen. Järjestökentällä 

tunnistetaan eri erityisryhmien vaatimukset selkeän ja ymmärrettävän viestinnän 

osalta. 
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