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Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen lähipalvelut ja palveluverkko -työryhmän kokous 1/2014 
 
 
Aika Keskiviikko 26.11.2014 klo 12.00 – 15.10 
  
Paikka Matarankatu 4, kokoushuone MAT 100, (1 krs.) 
 
Läsnä  Astikainen Anne, erityisasiantuntija, SOSTE ry  

Hiljanen Vuokko, osastopäällikkö, perusturvajohtaja, Laukaa  
Hokkanen Rauno, vammaisneuvoston puheenjohtaja, Jyväskylä 
Kalilainen Päivi, perheneuvolan johtaja, Jyväskylä 

Kantola Heli, perusturvajohtaja, Toivakka 
Kinnunen Anu, palvelupäällikkö, Saarikka 
Korhonen Hannu, kehittämisjohtaja, Keski-Suomen liitto 
Kuopila Antti, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, poistui klo 14 
Laurila Marja, perusturvan toimialajohtaja, Viitasaari ja Pihtipudas 
Liimatainen Leena, koulutuspäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Lukkarinen Keijo, apulaisylilääkäri, Äänekoski 
Mustonen Pirjo, kehittäjäylilääkäri, Uusi sairaala –hanke 
Nykänen Jouko, peruspalvelujohtaja, Uurainen, puheenjohtaja  
Pekkarinen Sirpa, Keski-Suomen kylät ry Reena Laukkanen-Abbeyn vara-
jäsenenä 
Peränen Nina, terveyden edistämisen koordinaattori, Keski-Suomen sai-
raanhoitopiiri  
Pyhälä –Liljeström Paula, ylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Ratschinski Mikael, verkkoviestintäpäällikkö, Jyväskylän kaupunki  
Räsänen Reijo, toimitusjohtaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus 
Torkkeli Juha, vakuutuspiirin johtaja, Kela, K-S vakuutuspiiri  
Tuosa Pirjo, selvityshenkilö, Jyväskylän kaupunki  
Heikkilä Marja, hankepäällikkö, Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke, siht. 
Pihl Anu, hankesuunnittelija, Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke 
Mård Minna, hanketyöntekijä, (asiat 1-3) 
Oinonen Petri, hanketyöntekijä (asiat 1-3) 
Koikkalainen Päivi, hanketyöntekijä (asiat 1-3) 
Koivisto Tuija, hanketyöntekijä (asiat 1-3) 
 

Poissa  Arkimaa Mirja, toimitusjohtaja, Witas Oy 
Kettunen Tarja, terveyden edistämisen professori, Jyväskylän yliopisto ja 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Mutka Anu, hoitotyön johtaja, JYTE 

  
 
Käsitellyt asiat 

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 
Hankesuunnittelija Riitta Pylvänen avasi kokouksen ja toivotti ryhmän jäse-
net tervetulleeksi. Käytiin esittelykierros. 
 

2. Työryhmän työskentelykäytännöistä sopiminen 
- puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen, varajäsenten käyttä-
minen, kokous-
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tännöistä sopiminen  
 

Valittiin työryhmän puheenjohtajaksi peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen ja 
varapuheenjohtajaksi erityisasiantuntija Anne Astikainen SOSTE ry:stä. 
Työryhmän sihteerinä toimii hankepäällikkö Marja Heikkilä  
Työryhmän varajäsenen voi jokainen taho nimetä itse. 
 
Työryhmän seuraavat kokousajat ovat:13.2.2014 klo 12.00 – 16.00  ja 
27.23.2014 klo 12.00 – 16.00. 

 
3. Vaikuttavat lähipalvelut – hanke, erityisasiantuntija, Antti Kuopila, Kuntaliitto 

 
Antti Kuopila piti alustuksen: ”Lähipalvelut – mitä ne ovat ja miten niitä tulisi 
uudistaa?” Diat muistion liitteenä. 
Kuntaliitolta on 20.11.2014 ilmestynyt  julkaisu ”Lähipalvelut –mitä nekin nyt 
ovat?” Se löytyy Kuntaliiton kotisivuilta 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3056  
 
Käytiin keskustelua alustuksen pohjalta siitä, ovatko lähipalvelut määrittely-
kysymys vai sopimusluonteinen asia? Pohdittiin sitä, mikä on sote-alueen 
rooli lähipalveluiden määrittelyssä ja mikä tuotantoalueen. Keskusteltiin kä-
sitteiden moninaisuudesta ja –monitulkintaisuudesta eri asukasryhmien nä-
kökulmasta. Painotettiin tulossa olevan kuntakierroksen merkitystä Keski-
Suomen yhteisen näkemyksen muovaajana. 

 
4. Palveluverkon nykytilan kuvauksen vaihe, hankesuunnittelija Riitta Pylvä-

nen 
 
Riitta Pylvänen esitteli osakokonaisuuden toteutuksen tavoitteita.  
 
Käytiin keskustelua tavoitteista ja päätettiin lisätä tavoitteisiin: 
- Osallisuus ja yhteisöjen voimavarat 
- Sähköisten palveluiden parantaminen 
- Kustannusvaikuttavuuden korostaminen 
- Kokonaistaloudellisuus erityisesti veronmaksajan näkökulmasta 

   
Riitta Pylvänen kertoi tekemänsä kuntakierroksen annista ja tekemästään 
palveluyksiköiden luokittelusta. 
 
Käytiin keskustelua kunta-sote-yhteistyöstä. Työryhmässä oli erilaisia mie-
lipiteitä siitä, pitäisikö ryhmän keskittyä vain sote-asioihin vai pitäisikö työ 
ottaa laajemmin kuntayhteistyön ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Asiasta 
ei vielä tehty linjausta, vaan se vaati vielä pohjustusta.  

 
5. Kuntapäivien järjestäminen hankekunnissa 

 
Riitta Pylvänen esitteli luonnosta kaikkin hankekuntiin tehtävien kuntapäivi-
en ohjelmasta, johon kuuluu sekä henkilöstöosuus että kansalaistapaami-
nen.  
 
Ryhmä kommentoi varsinkin kansalaisiltaa siten, että sinne tulee jättää pal-
jon aikaa keskustelulle ja kommentoinnille. Illan aikana olisi hyvä kerätä 
kansalaisten näkemyksiä lähipalveluista, palveluverkosta ja uusista palve-
lumuodoista etukäteen sovitun rakenteen mukaan. Myös karttapohja, jolle 
palvelut on merkitty, havainnollistasi nykyistä palveluverkkoa kansalaisille. 
 
 

6. Työryhmän jatkotyöskentelystä sopiminen ja aikataulutus 

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3056
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Työryhmän seuraavat kokousajat ovat:13.2.2014 klo 12.00 – 16.00 ja 
27.3.2014 klo 12.00 – 16.00. 
 

 
7. Muut asiat 

 
Muita asioita ei ollut. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10 
 
Muistion vakuudeksi 
 
 
Marja Heikkilä 
sihteeri 

 
 
 

Jakelu  
 
Työryhmän jäsenet: 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


