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Paananen Mika, yrittäjä, Witas Oy  
Harjulampi Sari, Super, henkilöstön edustaja  
Ilminen Suvi, Jyty, henkilöstön edustaja   
Hiljanen Vuokko, osastopäällikkö, perusturvajohtaja, Laukaa 
Hokkanen Rauno, vammaisneuvoston puheenjohtaja, Jyväskylä  
Kalilainen Päivi, palvelujohtaja, Jyväskylä  
Korhonen Hannu, kehittämisjohtaja, Keski-Suomen liitto  
Kuopila Antti, erityisasiantuntija, Kuntaliitto  
Laukkanen –Abbey Reena, kyläasiamies, Keski-Suomen Kylät ry 
Laurila Marja, perusturvan toimialajohtaja, Viitasaari ja Pihtipudas 
Nykänen Jouko, peruspalvelujohtaja, Uurainen, pj.  
Peränen Nina, terveyden edistämisen koordinaattori, Keski-Suomen sai-
raanhoitopiiri 
Ratschinski Mikael, verkkoviestintäpäällikkö, Jyväskylän kaupunki  
Tiainen Marko, Juko, henkilöstön edustaja 
Tiikkainen Pirjo, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu  
Torkkeli Juha, vakuutuspiirin johtaja, Kela, K-S vakuutuspiiri 
 
Heikkilä Marja, hankepäällikkö, Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke, siht.  
Pihl Anu, hankesuunnittelija, Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke  
Pylvänen Riitta, hankesuunnittelija, Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke  
 

Poissa  Kantola Heli, perusturvajohtaja, Toivakka 
Kettunen Tarja, terveyden edistämisen professori, Jyväskylän yliopisto ja 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Kinnunen Anu, palvelupäällikkö, Saarikka 
Lukkarinen Keijo, apulaisylilääkäri, Äänekoski 
Mustonen Pirjo, kehittäjäylilääkäri, Uusi sairaala -hanke 
Mutka Anu, hoitotyön johtaja, JYTE 
Pyhälä –Liljeström Paula, ylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Tuosa Pirjo, selvityshenkilö, Jyväskylän kaupunki 
Ylä-Kolu Päivi, toimitusjohtaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus 

 
 
Esityslista  

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 
Puheenjohtaja Jouko Nykänen avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 
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3. Sote uudistuksen tilanne ja lyhyt katsaus Keski-Suomen Sote 2020 -
hankkeen etenemiseen 
 
Marja Heikkilä kävi diaesityksen pohjalta läpi katsauksen hankkeen etene-
misestä. Marja Heikkilän esitys: 
 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embe
ds/jyvaskylawwwstructure/75968_hankkeen_tilannekatsaus.pdf 
 
Keskustelussa nostettiin esille, että sote- uudistuksen jatko edellyttää ole-
massa olevien resurssien hyödyntämistä, verkostomaista johtamista ja hie-
rarkioista luopumista. Lisäksi painotettiin, että vapaaehtoisten hyödyntämi-
nen ja tukeminen osana työyhteisöä tulisi jatkossa osata paremmin. 

   
4. Lähipalveluiden kuvaus kuntakierroksen, järjestökyselyn ja Peurunka semi-

naarien pohjalta 
 
Riitta Pylvänen esitteli hankkeen pohjatyötä lähipalvelumäärittelyn pohjaksi. 
Se edellyttää koko palvelurakenteen hahmottamista ja keskeisten strategis-
ten lähtökohtien sopimista. Riitta Pylväsen esitys: 
 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embe
ds/jyvaskylawwwstructure/75967_Lahipalvelumalli_versio1.pdf 

 
Työryhmän keskustelussa todettiin: 
– että hanke on tehnyt hyvää pohjatyötä ja jaottelu lähipalveluihin, sote-
lähipalveluihin, seudullisiin palveluihin ja erityispalveluihin toimii hyvin.  
– tietoteknologia-asioissa laajempi kuin maakunnallinen näkökulma tulisi 
myös huomioida.  
– korostettiin kehittämisnäkökulmaa ja vuorovaikutuksen tärkeyttä. Asiaan 
pitäisi saada mukaan myös kehittämisyhtiöt. 
– järjestöyhteistyön ja yhteisöjen merkitystä korostettiin 
– valtion palvelut pitäisi pystyä myös integroimaan kokonaisuuteen asuk-
kaan näkökulmasta toimivaksi kokonaisuudeksi (yhteispalvelut)  
– todettiin, että kuvion keskelle pitäisi saada ihminen ja hyvinvointia sekä 
terveyttä edistävä yhteisö 
– uudenlainen johtaminen, monitoimijaisuuteen tukeminen, asukaslähtöi-
syys pitäisi olla lähtökohtana 

 
Jatkotyöstä sovittiin, että asian edistämiseksi tulisi järjestää Lähipalvelu-
seminaari, joka voisi olla maakunnallinen tilaisuus. Seminaarissa työstet-
täisiin seutukunnittain mallia oman alueen näkökulmasta. Sen jälkeen malli 
voitaisiin lähettää kuntiin lausunnoille. 
 

5. Optimaalisen palveluverkon kuvauksen tilanne: 
 

Tietopyyntöön on tähän päivään mennessä (25.5. kello 12) tullut vastauksia 
kuusi kappaletta. Hankintaryhmä käsittelee vastaukset ja kutsuu tekniseen vuo-
ropuheluun kaikki tai osan tarjoajista. Tämän jälkeen valmistellaan varsinainen 
tarjouspyyntö. 

 
6. Seuraavasta kokouksesta sopiminen 

 
Seuraava kokous pidetään 17.9.2015 klo 12. 
 
 
 

 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75968_hankkeen_tilannekatsaus.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75968_hankkeen_tilannekatsaus.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75967_Lahipalvelumalli_versio1.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75967_Lahipalvelumalli_versio1.pdf
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7. Muut asiat 
 
Ei muita asioita. 

 
8. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45 
 
 

 


