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AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASRAATI 
 
Aika tiistai 19.6.18 klo 10.00- 12.00 

 

Paikka Hannikaisenkadun sosiaaliaseman alakerran neuvotteluhuone, Hannikaisenkatu 37, 40100 

Jyväskylä 

 

Läsnä puheenjohtaja Sami Markuksela sihteeri Helmi Tumanto  

  

 sosiaalityön opiskelija,  viisi raatilaista (nimiä ei julkaista) 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 
Asiakasraadin kokouksen avaamisen yhteydessä todettu, että paikalla on viisi raatilaista, puheen-

johtaja, sihteeri, sosiaalityön opiskelija ja perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo. 

 

 

2. Sote- asiantuntija Kati Kallimon puheenvuoro ja yhteistä keskustelua 
Kati Kallimo esitteli Sote- ja maakuntauudistuksen Käydään läpi Keski-Suomen osalta maakuntaval-

mistelua. Miksi sote ja maakuntauudistus? Kuntapäättäjille suunnattuja tilaisuuksia on ollut ympäri 

maakuntaa kevään aikana. Jyväskylään tulossa oma tilaisuutensa syksyllä 2019 jonka yhteydessä 

on myös asukkaille oma tilaisuus.  

 

Tällä hetkellä sote-palvelita on tarjolla maanlaajuisesti epätasa-arvoisesti. Soten tavoitteena on 

tasa- arvoistaa palveluita. Tasa-arvoisuutta lisäväät sähköiset palvelut ovat Soten myötä tulossa 

käyttöön koko maakunnan alueelle. Alueelliset erot asukasrakenteessa vaikuttavat tällä hetkellä 

pienten kuntien talouteen. Pohdittu miten saadaan jatkossa työntekijöitä pienille paikkakunnille. 

Sote- ja maakuntauudistuksella pyritään vastaamaan myös tähän pulmaan ”leveimmillä” hartioilla ja 

joustavammilla ratkaisuilla. Sote- ja maakuntauudistuksella on 3 miljardin euron säästötavoite. Asia-

kasraatia kiinnostaa, miten nykyiset palvelut voidaan vielä saada kustannustehokkaammaksi.  
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Raadin jäsen tähdentää, että asiakkaalla on jo nyt suuri vastuu omasta kuntoutumisesta ja asiak-

kaan oma toimintakyky on suuressa roolissa. Raatilaiset toivat esille huolensa henkilöistä, joilla on 

erityisen tuen tarve. Soten tavoitteena on myös sosiaali- ja terveyspalveluiden saumattomampi yh-

teistyö asiakkaan edun mukaisesti. Asiakassuunnitelma tulee olemaan sote-palveluiden asiakkai-

den kokoava asiakirja, joka on asiakkaan niin halutessa kaikkien yhteistyötahojen luettavissa. Maa-

kunnan liikelaitoksessa tulee olemaan vastuutyöntekijä asiakkaille, jotka tarvitsevat paljon palve-

luita. Raatilaisia kiinnosti myös miten omalääkäritoiminta jatkuu uudessa sotessa? Palveluntuotta-

jien vastuulle jää omien palveluiden sisältö, esimerkiksi omalääkäritoiminta. Raatilaiset toivat esille 

valinnanvapauden ja sen kustannusvaikutuksia kritisoitiin ja tuotiin esille toistamiseen erityisen tuen 

asiakkaat, miten he osaavat hakeutua tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Palvelutarpeenarvio ja pal-

veluohjaus maakunnan tuottamaa palvelua. Pohdintaa syntyi myös siitä, miten valinnanvapaus to-

teutuu pienillä paikkakunnilla – syntyykö pienille paikkakunnille todellista valinnanvapautta? Maa-

kuntamme alueella on paljon pieniä kuntia, mikä tekee haasteelliseksi palveluiden tarjoamisen. 

Raatilaiset toivovat konkreettisia esimerkkejä, miten asiakkaan rooli muuttuu. 

Raatilainen pohti, onko sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista asiakkaiden kokemuksiin palve-

luiden saavutettavuudesta ja muusta asiakastyytyväisyydestä tulossa tutkimusta. Aihe herätti raati-

laisissa idean jonkinlaisen materiaalin keräämisestä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, miten sote- ja 

maakuntauudistusta arvioidaan ja seurataan muutoksen aikana. Tätä asiaa tulisi raatilaisten mie-

lestä kehittää. Valinnanvapaudesta keskusteltiin lopuksi uudelleen, siihen liittyvät asiat kiinnostivat 

raatilaisia erityisesti. Palveluiden laadun valvominen mietitytti raatilaisia. Kallimon mukaan kriteeristö 

palveluntuottajille on tarkkaan määritelty ja tuottaja sitouttaa niihin kriteereihin. Valinnanvapauden 

ulkopuolelle jäävät palvelut säilyvät maakunnalla eli julkisella palveluntuottajalla. Asiakasmaksut tu-

lee olemaan kaikille samat. Valitusprosessit säilyvät samankaltaisina jatkossakin.  

 

Raadin pohdintaa esityksen jälkeen: Miten pienituloisten asiakkaiden kokemuksia uudistuksen jäl-

keen tutkitaan ja tuodaan esille. Ideana olisi kerätä asiakkaiden kokemuksia alusta alkaen jotta voi-

taisiin seurata miten palvelut toimivat.  

Muistion liitteenä toimitetaan raatilaisille Kati Kallimon PowerPoint-esitys.  

 

3. Aktiivimallin esittely ja yhteistä keskustelua, TE- palveluiden palveluesimies Sirpa Lehto.  
Sirpa Lehto oli estynyt toistamiseen tulemasta raatiin. Raatilaisten kesken keskusteltiin lyhyesti aktii-

vimallin aiheuttamista ongelmista työttömien tasa-arvon näkökulmasta. Raatilaisten näkemyksen 

mukaan esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevilla henkilöillä on suuri riski joutua työpaik-

kakiusaamisen kohteeksi, tosin toisenlaisiakin kokemuksia kuntouttavasta työtoiminnasta ilmaistiin. 
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4. Muut asiat 

• Tunnelmia teatteriesityksestä Ilman sua ei oo mua: Raatilaisille on tulvinut hyvää palautetta 

esityksestä. Raatilainen kertoo. että kokemus esityksestä oli todella hyvä ja oli hienoa saada 

olla mukana. Teatterilla oli 200 katselijaa paikalla, mikä oli raatilaisten arvion mukaan lois-

tava saavutus. Tilausta uudelle näytökselle on. Puhetta on ollut kahdesta uudesta näytök-

sestä. Raatilaiset ideoivat: Voitaisiinko tehdä sote-uudistuksen aikaan tai sen jälkeen uusi 

esitys, jossa olisi kokemuksia uudistuksesta.  

• Syyskauden teemojen pohdinta: Asemaravintolan seuraavaan tapaamiseen ehdotetaan so-

siaaliohjaaja Marita Korhosen vierailua valinnanvapaus pilottiin liittyen.  

• Raatilaiset ehdottavat, että voisivat ottaa julkilausumalla kantaa eri asioihin jatkossakin. To-

dettu yhdessä sen olevan mahdollista ja  siihen voi saada tukea raadin puheenjohtajalta.  

5. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen päättäminen klo. 12:00 

 

 

Seuraava asiakasraadin tapaaminen torstaina 30.8 klo10-12, Asemaravintolan yläkabinetti 
 

 
 
 
Terveisin 

 

Puheenjohtaja Sami Markuksela 

Sihteeri Helmi Tumanto 
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