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Valinnanvapauskokeilu – hankkeen ohjausryhmän kokous 12/2019 
 
 
Aika  keskiviikko 3.4.2019 kello 9.00 -10.30 
 
Paikka  Tietotalo, Komisario kokoushuone (Kilpisenkatu 1) 

 
 

Läsnä 

Kallimo Kati, perusturvan toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki, pj 
Kuittu Ulla, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Kuusio Ari, tietohallintopäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Laurila Marja, perusturvan toimialajohtaja, Wiitaunioni 
Mutka Anu, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Mäkinen Matti, kunnanjohtaja, Hankasalmen kunta  
Pylvänen Riitta, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Siitari Heljä, henkilöstön edustaja (JUKO) 
Valkama Juha, kunnanjohtaja, Uurainen 
Vanhala Mauno, perusturvalautakunnan jäsen, Jyväskylän kaupunki 
Varamäki Ritva, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry 
Kivelä Miina-Maria, projektityöntekijä, Jyväskylän kaupunki, sihteeri 
 

Poissa     
Hynninen Sanna-Mari, toimitusjohtaja, Keski-Suomen yrittäjät 
Hyvönen Emmi, tiedottaja, Jyväskylän Kaupunki 
Lehtimäki Vuokko, hankepäällikkö STM 
Lundgren-Laine Heljä, hallintoylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Palola Mikael, kuntayhtymäjohtaja, Sote –kuntayhtymä 
Tuhkanen Hannu, talouspäällikkö, Jyväskylän kaupunki  
 
 
 

 
Asiat  

 

 
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Kati Kallimo valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, koska Mikael Palola oli estynyt saa-
pumasta paikalle. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.       
         

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 

4. Hankkeen tilannekatsaus 
 

Riitta Pylvänen esitteli hankkeen nykytilannetta, keskeisiä tuloksia ja lopettamiseen liit-
tyviä asioita, liite 1. 
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5. Valinnanvapauskokeilun päättymiseen liittyvät toimenpiteet ja aikataulut 
 

Valinnanvapauskokeilu päättyy 31.10.2019. Kokeilun päättymistä on käsitelty tuottaja-
tapaamisessa 28.3.2019. Tuottajien yhteinen tahtotila on jatkaa palvelua kokeilun 
päättymiseen 31.10.2019 saakka.  

 
Keskusteltiin asiakkaiden valintaoikeuden päättymisestä. Palveluntuottajilla on erilaisia 
näkemyksiä valintaoikeuden päättymispäivämäärästä. Päätettiin, että asiakkaat saavat 
listautua palveluntuottajille 30.9.2019 saakka. Mikäli joku palveluntuottajista ei pysty 
vastaanottamaan uusia asiakkaita, kokeilun sääntökirjan mukaan tähän on mahdolli-
suus ilmoittamalla järjestäjälle.  
 
Kokeilun päättymisestä keskustellaan perusturvalautakunnan iltakoulussa 11.4., jonka 
jälkeen asiakkaita, henkilöstöä ja mediaa tiedotetaan valinnanvapauskokeilun päätty-
misestä.  
 
Palvelusetelin soveltuvuutta avosairaanhoidon palvelun järjestämisessä selvitetään 
parhaillaan. Myös ministeriö tekee tästä selvitystä. 
 

6. Maakuntavalmistelun alasajo / jatko järjestämisen näkökulmasta 
 
Kati Kallimo kertoi maakuntavalmistelun alasajoon liittyviä asioita sekä esitteli eri puo-
lueiden vaaliohjelmien mukaisia näkemyksiä sote-palveluiden järjestämisestä.  

 
7. Muut asiat 

 
Ohjausryhmä toivoi, että hankkeen tuloksista saataisiin helposti ymmärrettävä lyhyt 
koonti. Tuloksia on tarkoitus koota laajemmin myös hankkeen loppuraporttiin.   
 
Ohjausryhmä toivoi, että Synesan tekemästä valinnanvapauskokeilun data-analyysistä 
saataisiin vielä kirjallinen raportti. Selvitellään asiaa hanketiimin ja Toni Ruohosen 
kanssa.  
 

8. Seuraava kokous  
 

Sovittiin hankkeen viimeinen kokous pidettäväksi keskiviikkona 23.10.2019 klo 9.00-
11.00 
 
Ohjausryhmä toivoi, että ministeriön edustaja pääisi paikalle viimeiseen ohjausryhmän 
kokoukseen. 
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Jakelu  
 
Ohjausryhmän jäsenet 

 
 
 
 
 
 
Kati Kallimo, puheenjohtaja  Miina-Maria Kivelä, sihteeri 


