
            

 
 

  

Keski-Suomen SOTE 2020  
Palveluohjaustyöryhmä  
 

MUISTIO 

 

Aika  18.2.2015      
Paikka  Ailakinkatu 17 

Kutsutut X Vertanen Heli (palvelujohtaja, Saarikka) työryhmän PJ 

 X Pihl Anu, K-S Sote 2020, työryhmän sihteeri 
X Autiomäki, Miia (Palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki, Oiva-keskus) 
   Heikura, Kaija (Hallintoylihoitaja, KSSHP) 
X Hokkanen, Rauno (pj. Jyväskylän vammaisneuvosto) 
X Huisko, Marja-Leena (Sosiaalityöntekijä, Toivakan kunta) 
XHuusko, Taina (Kotiutushoitaja, Laukaa) 
XHyppönen, Jonna (palveluneuvoja, Jyväskylän kaupunki) 
XIjäs, Tuija (Sosiaalipaleluiden tiedottaja, Jyväskylän kaupunki) 
   Ketola, Tuija (JAMK) 
   Kettunen, Tarja (Professori, terveydenedistäminen, JYU+KSSHP) 
   Lahtinen ,Tuire (Kuntoutusohjaaja, KSSHP) 
   Anne Laimio, vapaaehtoistyön koordinaattori 
XLamminaho, Kirsi (Huoltsikka Oy) 
XLevälahti, Erikka (sosiaaliohjaaja, lastensuojelu, Jyväskylän kaupunki) 
XMalinen, Matias (sosiaaliohjaaja, aikuissosiaalityö, Jyväskylän kaupunki) 
   Manninen, Mari (päivystys- ja infektio-osaston osastonhoitaja, KSSHP) 
XMustonen, Liisa (palveluohjaaja, mielneterveys- ja päihde, Äänekoski) 
XNaskinen, Satu (sosiaalityöntekijä, lastensuojelu, Jyväskylä) 
XPaananen, Laila (kuntoutusohjaaja, KSSHP) 
   Pihlajamäki, Päivi (vammaispalveluohjaaja, Wiitaunioni, Pihtipudas) 
XPusa, Anna-Leena (kehityskoordinaattori, Työllisyyden kuntakokeilu/Muurame, Jämsä, Jyväkylä) 
XRöppänen, Riikka (palveluohjaaja, Keuruu) 
XSirén, Sami (Teknologiakoordinaattori) 
XSuikkonen, Ritva (kokemusasiantuntija) 
   Sundgren, Sirpa (Projektikoordinaattori, KSSHP, Tietohallinto) 
XSoini, Laura (sosionomi opiskelija) 
XTeiskonen, Minna (Osastonhoitaja, Laukaan vastaanotto, Seutu TK) 
   Tikkanen, Liisa (Kuntoutusohjaaja, Turvanen, Mielenterveydenkeskusliitto) 
XTulla, Sirpa (Tiimivastaava, Sovatek-säätiö) 
 

1. Kokouksen avaus 
- Heli Vertanen avasi palveluohjaustyöryhmän kokouksen 9.00 

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen   
- Uusia työryhmäläisiä saatu mukaan edellisen kokouksen jälkeen. Käytiin esittely-

kierros.  
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi, kokouksen aikataulu 

- Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  
4. Edellisen kokouksen muistio 

- Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio 
5. Työryhmän täydentäminen  

- Perusterveydenhuolto kaipaa vahvistusta. Anu etsii sopivia jäseniä.   
6. Kuulumiset palveluohjausseminaarista ja tuotantorakenne työryhmästä 

- K-S SOTE 2020 hankkeen tuotantorakennetyöryhmässä pohdittu ideaaleja organisaatio-
malleja. Näitä olisi hyvä pohtia palveluohjauksenkin näkökulmassa – sovittiin, että palve-
luohjaustyöryhmä kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen 6.3.2015 kello 9.00 tarkastele-
maan asiaa palveluohjauksen näkökulmasta.   

- Palveluohjausseminaariin osallistui 200 asiantuntijaa. Päivän kokonaisarvosana on palaut-
teen perusteella 4,13 ja käytännön järjestelyiden osalta 4,45 (Asteikolla 1-5) 

- Todettiin, että perustuslakivaliokunnan lausunto sote-järjestämislakiin valmistuu tänään.   
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7. Päivän teemana palveluohjaus työotteena ja palvelutarpeen arviointi. Miten tämä 
osa prosessia kannattaa mallintaa?  
- Anu Esitteli muutamalla sanalla lainsäädännön, joka tulee ottaa valmistelussa huomioon. 

Anun diat liitteenä.  
o Palvelutarpeen arviointi: Mittareita löytynyt nopealla etsimisellä toista sataa. Pel-

kästään toimia.fi tietokannassa 60 eri toimintakyvyn mittaria, joita käytetään osana 
palvelutarpeenarviointia – miten näistä maakunnallinen yhteisymmärrys? 

o Suunnitelma: Laki määrittää vähintään 16 eri suunnitelmaa, jotka on lainmukaan 
tehtävä asiakkaalle. 

o Ohjaus: Sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa useita kohtia, jotka määritte-
levät ohjausta, jota asiakkaalle on tarjottava.   

- Case Saarikka: Heli Vertanen esitteli Saarikan palveluohjausmallin, joka toimii viiden 

kunnan alueella, diat liitteenä.  
- Case Oiva: Miia Autiomäki esitteli Oiva-keskuksen toimintaa, diat liitteenä 
- Case Työllisyyden kuntakokeilu: Anna-Leena Pusa esitteli työllisyyden kuntako-

keilun palveluohjausprosessia. Diat liitteenä. 
- Keskustelua  

o Mallien läpikäynnin perusteella nousi monta konkreettista kohtaa, joihihin 
työryhmän kannanotto on hyvä valmistella. Näitä ainakin: 

 Palveluohjaajaan asiakasmäärä 
 Palveluohjaajan työnkuva suhteessa maantieteelliseen toiminta-alueeseen  
 Lähetekäytännöt 
 Kelpoisuusehdot?  
 Palvelutuottajarekisteri 
 Tiedonsaanti oikeudet tietojärjestelmistä  

o Myös konkreettisia toiminnan periaatteita, jotka kannattaa lausua nousi esille  
 Ihminen ihmiselle 
 Luottamus (asiakkaan luottamus viranomaiseen ja viranomaisen luottamus 

yhteistyökumppaneihin)  
 Asiakkaan ei tarvitse tuntea organisaatiota 

o Alettiin käytännössä piirtää ja mallintaa palvleuohjausmallin keskikohtaa, 
alustavaa kuvaa liitteenä. 

o Keskusteltiin lakiperusteista, joita on  
 Palvelutarpeenarvioinnille (terveydenhuoltolaki ja sosiaalihuoltolaki)  
 Suunnitelmille (väh. 16 erilaista suunnitelmaa)  
 Ohjaukselle (terveydenhuoltolaki sekä sosiaalihuoltolaki)  
 Lakipykälistä dioja liitteenä olevassa diaesityksessä 

8. Muut mahdolliset asiat  
- Ei muita asioita  

9. Seuraava työryhmän kokous 
- Seuraava varsinainen kokous sovittu 24.3.2015. Aiheena sähköiset palvelut. Mukana myös Sirpa 

Sundgren kertomassa Hyviksestä. Mukana myös teknologiakoordinaattori Sami Sirén.  
- Tätä ennen 6.3. kokoonntuu ryhmästä ne, joita organisaatiomalleihin kiinnostaa perehtyä. Anu lait-

taa tuotantomallityöryhmän materiaalia etukäteen pohdittavaksi.  

10. Kokouksen päättäminen 

 
Muistion kirjasi AnuP 


