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Muistio  

 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 
Puheen johtaja Jouko Nykänen avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 
3. Sote uudistuksen tilanne ja lyhyt katsaus Keski-Suomen Sote 2020 -

hankkeen etenemiseen 
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Marja Heikkilä kävi läpi sote-uudistuksen nykyvaihetta ja hankkeen tuloksia.  
 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embe
ds/jyvaskylawwwstructure/77505_17.9.2015_Lahipalveluryhma.pdf 

 
Käytiin keskustelua sote-uudistuksen luonteesta itsehallinnollisena uudis-
tuksena/valtion ohjauksena. Sovittiin, että Sote- ja aluehallintoalueiden uu-
distusten työryhmien asettamispäätös laitetaan hankkeen kotisivuille. 

   
4. Keski-Suomen Sote – palvelumallin kuvaus ja palaute Lähipalveluseminaa-

rista 
 

Keski-Suomen Sote – palvelumallia on käsitelty tuotantorakennetyöryh-
mässä 20.8.2015 ja Lähipalveluseminaarissa 1.9.2015. Kokouksessa käy-
dään keskustelu palautteista ja suunnitellaan, miten keskustelua palvelu-
mallista jatketaan. 
 
Riitta Pylvänen esitteli sote-palvelumallin perusteita, hankkeen keräämää 
materiaalia hyvinvointikeskus-malleista sekä Lähipalveluseminaarin palau-
tetta.  
 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embe
ds/jyvaskylawwwstructure/77467_K-
S_palvelumalli_lahipalvelutyoryhma17092015.pdf 

 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embe
ds/jyvaskylawwwstructure/77469_Lahipalveluseminaarin_palaute.pdf 

 
Keskusteltiin palautteen saamisesta mallista ja pohdittiin, miten mallia ja 
sen sisältämiä periaatteita ja rakenneta käsitellään kuntien kanssa. Päädyt-
tiin siihen, että syyskaudella voidaan aiheesta keskustella kuntien kanssa ja 
osallistua heidän tilaisuuksiinsa ja kokouksiinsa. Kevätkaudella 2016, kun 
optimaalinen palveluverkko on valmis, lähdetään kuntakierrokselle ja pyy-
detään mahdollisesti kuntien lausunnot. 
 

5. Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden optimaalisen palveluverkon 
kuvaukset ja simulointityökalu 
 
Optimaalisen palveluverkon kuvausten ja simulointityökalun kilpailutus on 
ratkennut. Palveluntuottajaksi on valittu Sosiaalitaito Oy. Kokouksessa käy-
dään keskustelu kilpailutuksen tuloksesta ja suunnitellaan jatkotyöskentelyä 
kuvausten tekemiseksi. Sosiaalitaidon edustaja ei pääse kokoukseen, mut-
ta käymme läpi heidän toteutussuunnitelmaansa ja yritykseltä puhelimitse 
saamiamme ennakkoterveisiä. 
 
Käytiin alustavasti läpi Sosiaalitaito Oy:n työsuunnitelma ja sovittiin, että 
pyydetään Sosiaalitaito Oy työryhmän seuraavaan kokoukseen.    

 
6. Seuraavista kokouksista sopiminen 

 
Seuraava kokous pidetään 30.10.2015. klo 12.00 Sosiaalitaito Oy:n edusta-
jat osallistuvat kokoukseen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin 

 
7. Muut asiat 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00  
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