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Käsitellyt asiat  
 

 
1 Kokouksen avaus 

 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Kallimo, koska Mikael Palola oli estynyt saapu-
masta paikalle.  

 
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Todettiin läsnäolijat.  

 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 

 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

 
5. Hankkeen tilannekatsaus ja vuoden 2019 näkymät kokeilussa 
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Riitta Pylvänen esitteli hankkeen tilannetta ja kokeilun jatkoa vuonna 2019.  
Linkki esitykseen: 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilu_tilannekatsau
s_ohjausryhma30112018.pdf 
 
 
Keskusteltiin ensi vuoden tavoitteista. Palveluohjausta sote-keskuksista eteenpäin mm. 
erikoissairaanhoitoon ja sosiaalipalveluihin tulee edelleen tarkastella.  
 
Palveluntuottajien sopimukset ovat voimassa 31.12.2018 asti ja heidän tulee ilmoittaa jat-
koista 5.12. mennessä.  

 
 

6. Hankkeen arviointi 
 

6.1 Data-analyysi, viimeinen arviointikierros.  
Timo Airaksinen oli estynyt saapumasta paikalle ja Riitta Pylvänen esitteli data-
analyysin tuloksia. Käytiin keskustelua analyysin sisällöstä ja tuloksista. Ohjausryh-
mästä nousi muutamia havaintoja sisältöön liittyen, nämä välitetään Synesalle. Hank-
keen loppuraporttiin kirjoitetaan yleisiä havaintoja data-analyysistä, mutta ensi vuonna 
tuloksia olisi hyvä pohtia tarkemmin ja analysoida vielä hanketiimin ja kaupungin eri 
asiantuntijoiden voimin. Lisäksi keskusteltiin siitä, että onko data-analyysin jo käytössä 
olevasta aineistosta mahdollista tehdä ristiintaulukointia. Jatketaan keskustelua ensi 
vuonna.  
Liite 1. 

 
6.2 Jyväskylän valinnanvapaushankkeen oman asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, 

  
Valintaportaalin kautta tehtiin asiakastyytyväisyyskysely marraskuun alussa kaikille ko-
keilussa aktiivisena oleville asiakkaille. Vastauksia saatiin yhteensä 892 kpl. Riitta Pyl-
vänen esitteli Jyväskylän kyselyn tuloksia. Sovittiin, että järjestämissuunnitelmaan kir-
joitetaan kommenttia asiakkaiden palautteisiin peilaten.  
Linkki kyselyn tuloksiin: 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_asiakast
yytyvaisyyskyselyn_tulokset_syksy2018.pdf 
 

 
6.3 Vaihdon syy –kysely 

Riitta Pylvänen esitteli lyhyesti vaihdon syy –kyselyn tuloksia. 
Linkki vaihdon syyt-kyselyyn: 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_kysely_v
aihdon_syista_syksy2018.pdf 
 

  
6.4 Kokemusasiantuntijan havainnoinnit  

Riitta Pylvänen kertoi lyhyesti kokemusasiantuntijan tekemästä julkisten terveysase-
mien ja sosiaaliohjaajan työn havainnoinnista ja asiakkaiden haastatteluista. Liitteenä 
yhteenveto havainnoinneista. Jokainen terveysasema sai myös asemakohtaisen pa-
lautteen kokemusasiantuntijalta. 
Liitteet 2 ja 3 
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6.5 Palautekeskustelu:  

Keskusteltiin ohjausryhmän toiminnasta ja kokousten sisällöstä. Sisältö koettiin sopi-
vaksi, asiat ovat olleet keskeisiä ja oleellisia. Hankkeen tavoitteiden toteutumista ja ta-
loutta tulee käsitellä myös jatkossa. Lisäksi käytiin keskustelua kokeilun painopisteistä 
ja tavoitteista ensi vuoden osalta. Järjestöyhteistyön kehittäminen koettiin edelleen tär-
keäksi.  Palveluntuottajien edustajia toivottiin esittäytymään ohjausryhmään. Sovittiin, 
että kutsutaan heidät seuraavaan kokoukseen.  

 
7. Muut mahdolliset asiat 

 
Owal Group toteuttaa parhaillaan kuntalaiskyselyä kokeilujen piirissä olevalla väestölle 
sekä henkilöstökyselyä kokeiluun osallistuvalle julkisen ja yksityisen puolen henkilöstölle. 
Näihin tuloksiin palataan seuraavassa kokouksessa. 

 
 

8. Seuraava kokous 
 
19.2. klo 13.00-16.00, johon kutsutaan myös tuottajien edustajia paikalle.  
 

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00 
 
 
 
 
 
 
 ______________________ _________________________ 
 Kati Kallimo   Miina-Maria Kivelä 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
LIITTEET:  
 
Liite 1: Jyväskylän valinnanvapausanalyysit 
Liite 2: Kokemusasiantuntijan tiivistelmä havainnoinneista 
Liite 3: TA sosiaaliohjauksen havainnoinnin kooste 
 
 
  
Jakelu  
 
Ohjausryhmän jäsenet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


