
Keski-Suomen SOTE 2020    
Palveluohjaustyöryhmä      28.1.2015  
      Muistio  
 
 
Aika  28.1.2015  
Paikka  Matarankatu 4, MAT 202 
Läsnä Autiomäki, Miia (Palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki, Oiva-keskus) 

Hyppönen, Jonna (palveluneuvoja, Jyväskylän kaupunki) 
Kettunen, Tarja (Professori, terveydenedistäminen, JYU+KSSHP) 
Lahtinen ,Tuire (Kuntoutusohjaaja, KSSHP) 
Malinen, Matias (sosiaaliohjaaja, aikuissosiaalityö, Jyväskylän kaupunki) 
Paananen, Laila (kuntoutusohjaaja, KSSHP) 
Pihl, Anu (K-S SOTE2020) 
Pusa, Anna-Leena (kehityskoordinaattori, Työllisyyden kuntakokeilu) 
Pylvänen Riitta (K-S SOTE 2020) 
Suikkonen, Ritva (kokemusasiantuntija) 
Teiskonen, Minna (Osastonhoitaja, Laukaan vastaanotto, Seutu TK) 
Tulla, Sirpa (Tiimivastaava, Sovatek-säätiö) 
Vertanen, Heli (palveluojohtaja, Saarikka) 

 
1. Kokouksen avaus 

- Avattiin palveluohjaustyöryhmän ensimmäinen kokous  
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen   
 
- Todettiin läsnäolijat ja esittäydyttiin tuomalla esiin näkökulmaa, josta palveluohja-

usta katsotaan  
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi, kokouksen aikataulu 
- Hyväksyttiin esityslista ja työjärjestys  

 
4. Palveluohjaustyöryhmän tehtävänkuvan läpikäynti  

- Anu Pihl esitteli palveluohjaus työryhmän tehtävänkuvan ja tavoitteet. Diaesitys liit-
teenä.  

 
5. Palveluohjaustyöryhmän järjestäytyminen  

- Valittiin työryhmän puheenjohtajaksi Heli Vertanen Saarikasta 
- Anu Pihl toimii työryhmän sihteerinä. 

 
6. Työryhmän täydentäminen  

- Todettiin, että työryhmä kaipaa vielä lisää näkökulmia ja osaamista. Mukaan 
pyydetään vielä edustajia ainakin:   
 

 Puuttuvista kunnista/kuntayhtymistä 
 ICT ja hyvis - osaaja  
 Mielenterveysosaamista olisi hyvä vahvistaa (ehkä Äänekoskelta?)  
 Oppilaitokset 
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7. Kevätkauden aikataulu ja tavoitteiden määrittely  
– Määriteltiin työryhmän työskentelyn tavoitteet. Suurin tavoite on saada valmiiksi 

15.4.2015 Peurunka 2 –seminaariin palveluohjaus malli, jota voidaan opponoi-
da.  

– Työryhmän kokousten sisältötavoitteet keväälle  
• sähköiset/ ennaltaehkäisevät palvelut + prosessit 
• Henkilöstön palveluohjauksellinen työote ja työvälineet + prosessit 
• Rinnalla kulkeva palveluohjaus + prosessit  
•  

- Nämä aikataulutettiin niin, että  
• 18.2.2015 klo 9.00 (teemana palvelutarpeen arviointi, työote) 
• 24.3.2015 klo 9.00 (teemana sähköiset palvelut + ICT)  
• 8.4.2015 klo 9.00 (teemana rinnallakulkeva työote, vastuutyöntekijämal-

lit) 
 

8. Mitä Keski-Suomen SOTE 2020 –hankkeessa on tapahtunut palveluohjauksen 
osalta syksyn 2014 aikana  
 

- Anu Pihl esitteli syksyn aikana tehtyjä asioita. Samassa yhteydessä esityslistan 
kohta 10: Mari Rantamäki esitteli lyhyesti webropol-kyselyn alustavia tuloksia. 

-  
9. Palveluohjausseminaari 2.2.2015, Jamkin Dynamossa 

- Kerrattiin, että seminaari on tulossa. Osallistujia tulossa noin 200.  
 

10. Palveluohjaukseen liittyneen webropol-kyselyn vastausten purku 
– Käytiin kohdassa 9  

 
11. Prosessikaavioiden tarkastelu 

- jätettiin kotitehtäväksi seuraavaa tapaamista varten  
 

12. Muut mahdolliset asiat  
- ei muita asioita  

 
13. Seuraava työryhmän kokous  

- sovittiin kevään tapaamisajat ja sisällöt kohdassa 7. 
- Seuraava tapaaminen 18.2.2015 Jyväskylässä. Anu etsii sopivan paikan ja il-

moittaa sen esityslistassa.  
 

14. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.30  

 
Muistion kirjasi AnuP  
 


