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Jyväskylän 

valinnanvapauskokeilu

• Kokeilu alkoi 1.3.2017

• Kokeilussa on mukana kolmen 

terveysaseman (Huhtasuo, 

Keskusta ja Kuokkala) asukkaat 

– Yhteensä 62 000 asukasta

• Huhtikuussa tehdyn tutkimuksen 

mukaan asukkaista noin 70 % oli 

tietoisia kokeilusta 

• Vaihdon tehnyt lokakuuhun 

mennessä 2 634 asiakasta (4,2 %)

• Vaihdon tehneistä 48 % on 

käyttänyt palvelua (lääkärin tai 

hoitajan vastaanotto)



Viestinnän yhteinen suunnittelu on 

äärimmäisen arvokasta!
• Isoissa uudistuksissa on erittäin tärkeää miettiä viestintää ja 

viestinnän sanavalintoja yhdessä
– Valinnanvapauskokeilussa kokeilualueiden viestinnästä vastaavat 

sekä Sitran viestintä tekivät yhteistyötä valmistelun ajan

• Viestintä on isoissa uudistuksissa meidän kaikkien yhteinen 
asia 
– Ministeriö, valtakunnalliset toimijat, maakunnat, kunnat, 

ammattilaiset, asiakkaat jne.

– Asiakkaille viestiä viedään tehokkaimmin ammattilaisten voimin, 
viestintä sanoittaa ja laatii ammattilaisille ”tukimateriaalin”

• Viestinnällä kokeilussa valtava merkitys, informoi kuntalaisia 
kokeilusta ja kannustaa mukaan kokeilemaan
– Viestinnällä on kokeilussa monia rooleja, toisaalta ”lobbaamme” 

uusia yrityksiä rohkeasti mukaan kokeiluun

• Kokeilun käynnistyttyä on ollut keskeistä kertoa tuloksista 
paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti



Havaintoja kokeilun pohjalta

• Viestintää, sanavalintoja ja sävyjä pitää suunnitella 
huolellisesti ja laajassa yhteistyössä

– Yksinkertaista testauttaa sanavalintoja asiakkailla

• Selkeys ja ymmärrettävyys on kaiken a ja o, sillä uusista 
asioista voidaan hokea mantroja, mutta jos ei ymmärretä 
varsinaista asiasisältöä, ei aihe kiinnosta

• Viestintä vaatii lukuisia toistoja, jotta se noteerataan

• Monikanavaisuus korostuu, kieli pohdittava kanavavalintojen 
mukaan 

• Asiakkaiden mielikuvat ovat vahvoja, niihin ei välttämättä voi 
vaikuttaa ellei pääse henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen

– Yksityiseltä lääkäriasemalta ajatellaan saatavan myös 
erikoislääkärin palvelua. Vaikka viestitään, ettei näin ole, eivät kaikki 
halua tätä ymmärtää.



Kokeilu jatkuu ja 

laajenee

• Jyväskylä laajentaa kokeilua vähintään 

kolmelle uudelle terveysasemalle 

– Kokeilun piirissä olevien asukkaiden 

määrä nousee 62 000 -> 125 000

• Myös Hankasalmi ilmoittanut 

halukkuutensa lähteä kokeiluun mukaan 

Jyväskylän kanssa

• Uurainen ilmoittaa kantansa 12.10. 

• Jos molemmat kunnat lähtevät mukaan, 

asukkaiden määrä on noin 134 000

• Viestintä laajenee ja on aktiivista

• Tämän päivän puheenvuoropyyntö 

herätteli puhujaa! Viestintämateriaalin 

kääntäminen selkokielelle on aloitettu. 



Kiitos!

www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus

Facebook: Jyväskylän yhteistoiminta-

alueen terveyskeskus 

Twitter: @keskisuomi2020

@emrihyvo

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

