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Valinnanvapauskokeilu – hankkeen ohjausryhmän kokous 13/2019 
 
 
Aika  keskiviikko 23.10.2019 kello 9.00 -10.45 
 
Paikka  Tietotalo, Komisario kokoushuone (Kilpisenkatu 1) 
 

 
Läsnä 

Palola Mikael, kuntayhtymäjohtaja, Sote –kuntayhtymä, pj 
Hyvönen Emmi, hallintopäällikkö, Jyväskylän Kaupunki 
Kuusio Ari, tietohallintopäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Kuittu Ulla, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Laurila Marja, perusturvan toimialajohtaja, Wiitaunioni 
Mutka Anu, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Pylvänen Riitta, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Siitari Heljä, henkilöstön edustaja (JUKO) 
Valkama Juha, kunnanjohtaja, Uurainen 
Vanhala Mauno, asiantuntija 
Kivelä Miina-Maria, projektityöntekijä, Jyväskylän kaupunki, sihteeri 
 

Poissa     
 
Hynninen Sanna-Mari, toimitusjohtaja, Keski-Suomen yrittäjät 
Kallimo Kati, perusturvan toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Lehtimäki Vuokko, hankepäällikkö STM 
Lundgren-Laine Heljä, hallintoylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri  
Mäkinen Matti, kunnanjohtaja, Hankasalmen kunta  
Tuhkanen Hannu, talouspäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Varamäki Ritva, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry 
 
 

 
Asiat  

 

 
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Puheenjohtaja Mikael Palola avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Todettiin läsnäolijat.       

         
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  

 
4. Hankkeen tulokset 

 
Riitta Pylvänen ja Miina-Maria Kivelä esittelivät hankkeen keskeisiä tuloksia ja talouden to-
teumaa. Käytiin keskustelua hankkeen toteutumisesta ja tuloksista.  
 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_tuloksia_ohry2019
1023.pdf 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2Fvalinnanvapauskokeilun_tuloksia_ohry20191023.pdf&data=02%7C01%7C%7C6554c6636d2d4d788c0d08d7590bd63d%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637075779676017931&sdata=Q1zDOgkvKpWBQe7Tt6aerp05Q%2FhRdxSmrvAVx7FlnDs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2Fvalinnanvapauskokeilun_tuloksia_ohry20191023.pdf&data=02%7C01%7C%7C6554c6636d2d4d788c0d08d7590bd63d%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637075779676017931&sdata=Q1zDOgkvKpWBQe7Tt6aerp05Q%2FhRdxSmrvAVx7FlnDs%3D&reserved=0
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Kokeilun loppuraporttiin koottu laajemmin hankkeen tuloksia sekä kirjoitettu pohdintaa ja johto-
päätöksiä tavoitteiden toteutumisesta ja tulosten hyödynnettävyydestä.  

 
Hankkeen loppuraportti ja sen liitteet ovat luettavissa kokeilun verkkosivuilla 
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-
hankasalmella-ja-uuraisilla-2 
 
Owal Groupin tekemä kaikkien valinnanvapauskokeiluiden yhteinen raportti valmistuu lähiaikoina. 
Raportti liitetään kokeilun verkkosivuille.  

 
  

5. Arviointikeskustelu hankkeen tavoitteiden toteutumisesta 
 

Ohjausryhmä totesi, että kokeilun tavoitteet ovat toteutuneet ja kokeilusta saatuja tuloksia voi-
daan hyödyntää nykyisten kunta- ja kuntayhtymien toiminnoissa sekä tulevassa maakunta- ja 
sote-valmistelussa. Kokeilun merkittävimpiä tuloksia ovat sosiaaliohjauksen tuominen osaksi ter-
veysasemien toimintaa, ICT-kehittäminen, palvelusetelitoiminnan kehittäminen, julkisen palvelu-
tuotannon toimintamallien kehittäminen sekä yhteistyö eri yksiköiden ja palvelualojen välillä.  

 
6. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma 

 
Riitta Pylvänen ja Emmi Hyvönen kertoivat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –
ohjelmasta. Valtionavustushaku ohjelmaan avautuu joulukuussa. Rahoituksen kokonaismäärä on 
noin 70 miljoonaa euroa.  Keski-Suomen sote-johtajat kokoontuvat ensi viikolla pohtimaan, mitkä 
ovat kehittämisen kärjet. Lisäksi odotetaan tarkennuksia ministeriöstä.  Valinnanvapauskokeilus-
sa tehtyä kehittämistyötä on hyvä hyödyntää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman 
valmistelussa. Pohdittiin, voiko palveluseteleiden käyttöönottoa laajentaa avosairaanhoidon pal-
veluiden järjestämisessä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman myötä.  

 
7. Muut asiat 

 
Ohjausryhmä totesi, että kansallisen sote-valmistelun näkökulmasta jatkossa olisi hyvä tutkia 
mm.  
- onko yksityiselle palveluntuottajalle listautuneiden asiakkaiden erikoissairaanhoidon ja päi-

vystyksen käytössä eroa verrattuna julkisen palveluntuottajan asiakkaisiin? 
- voidaanko Synesan valinnanvapauden data-analyysin aineistoa hyödyntää jatkossa sote-

palveluiden järjestämisessä? 
- miten sosiaaliohjauksen vieminen terveysasemille on vaikuttanut sote-integraatioon? Voi-

daanko tähän liittää vaikuttavuustutkimusta? 
 

Ohjausryhmä antoi evästyksiä loppuraportointiin etenkin tulosten hyödynnettävyyden ja jatkoke-
hittämisen näkökulmasta.  

 
8. Ohjausryhmän toiminnan päättyminen 

 
Valinnanvapauskokeilun päättymisen myötä myös ohjausryhmän toiminta päättyy. Puheenjohtaja 
kiitti projektipäällikköä hankkeen hallinnoimisesta ja ajankohtaisten asioiden esiin tuomisesta, se-
kä koko hanketiimiä työskentelystä hankkeen toteuttamisessa. Hanketyöntekijät kiittivät ohjaus-
ryhmän aktiivista osallistumista kokeilussa.  
 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Päätettiin kokous klo 10.45.  

 
 
 

 

https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-hankasalmella-ja-uuraisilla-2
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/valinnanvapauskokeilu-jyvaskylassa-hankasalmella-ja-uuraisilla-2
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Jakelu  
 
Ohjausryhmän jäsenet 
 
 
 
 
 
 
Mikael Palola, puheenjohtaja  Miina-Maria Kivelä, sihteeri 


