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Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen lähipalvelut ja palveluverkko -työryhmän kokous 7/2016 
 
 
Aika Torstai 28.1.2016 klo 12.00–13.40 
  
Paikka Jyväskylän kaupunginkirjaston Pieni luentosali, Vapaudenkatu 39–41 
 
Läsnä  Harjulampi Sari, Super, henkilöstön edustaja 

Hiljanen Aija, Jyty, henkilöstön edustaja 
Joutsiluoma Jaana, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys  
Kettunen Tarja, terveyden edistämisen professori, Jyväskylän yliopisto ja 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
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 
Pyhälä –Liljeström Paula, ylihoitaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus 
Ratschinski Mikael, verkkoviestintäpäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Tiainen Marko, Juko, henkilöstön edustaja 
Tiikkainen Pirjo, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Salmi Merja, toimitusjohtaja, Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab 
Heikkilä Marja, hankepäällikkö, Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke, siht. 
Pylvänen Riitta, hankesuunnittelija, Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke 
Puttonen Veli, hankinta-asiamies, Keski-Suomen yrittäjät 
Rytkönen Asko, kehittämisjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Kinnunen Satu, hankesihteeri, Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 

  
Poissa  Astikainen Anne, palvelupäällikkö, K-S ensi- ja turvakoti 

Arkimaa Mirja, toimitusjohtaja, Witas Oy 
Ervasti Tytti, ylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Hiljanen Vuokko, osastopäällikkö, perusturvajohtaja, Laukaa 
Hokkanen Rauno, vammaisneuvoston puheenjohtaja, Jyväskylä 

  Kalilainen Päivi, perheneuvolan johtaja, Jyväskylä 
  Kinnunen Anu, palvelupäällikkö, Saarikka 
  Lukkarinen Keijo, apulaisylilääkäri, Äänekoski 

Mustonen Pirjo, kehittäjäylilääkäri, Uusi sairaala -hanke 
Mutka Anu, hoitotyön johtaja, JYTE 
Pihl Anu, perusturvajohtaja, Toivakan kunta 
Torkkeli Juha, vakuutuspiirin johtaja, Kela, K-S vakuutuspiiri 
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 toivotti läsnäolijat terve-
tulleeksi. 
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2. Edellisen kokouksen muistio. 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

3. Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon kuvaus ja op-
timaalisen palveluverkon simulointityökalu 
 
Hankesuunnittelija Riitta Pylvänen kävi lyhyesti läpi optimaalisen palvelu-
verkon hankintaan ja kehittämiseen liittyvät vaiheet.  
 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embe
ds/jyvaskylawwwstructure/80871_1_Optimaalisen_sote_-
palveluverkon_simulointimallin_kehittaminen.pdf 
 
Palveluverkon nykytilan kuvauksen ja optimaalisen palveluverkon simuloin-
tityökalun toteuttajan Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab:n toimitusjoh-
taja Merja Salmi kertoi optimaalisen palveluverkon simulointityökalun teke-
misestä ja esittelin työn nykyvaihetta. Simulointeja on tässä vaiheessa tehty 
lähinnä väestötietojen pohjalta koko maakunnan alueella ja tarkemmalla ta-
solla Saarikan alueella, josta on tarkimmat tiedot saatu varhaisessa vai-
heessa.  Nyt, kun kaikki tarvittava tieto on saatu koottua, tulee päättää si-
mulointikriteerit. Niistä päätetään simulointityökalun hankintaryhmässä mut-
ta Lähipalvelu- ja palveluverkkotyöryhmän jäsenet voivat myös ottaa kantaa 
kriteereihin. Merja Salmen esitys.  
 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embe
ds/jyvaskylawwwstructure/80880_Merja_Salmi_28012016.pdf 
 
Keskustelussa nousivat esiin mm. seuraavat kysymykset: 
 
- Keskeistä simuloinnin kannalta, mikä tieto on syötetty ja onko se oikeaa 

sekä ovatko simulointikriteerit relevantit 
 
- Osittain joudutaan käyttämään arviointitietoja, koska kaikista kunnista ei 

ole saatu kaikkia samoja tietoja. 
 

- ”Hyvinvointikeskusten” sisällön määrittely, ovatko ne kaikissa kunnissa 
samanlaisia 

 
- Miten ei-numeraalinen tieto muutetaan numeraaliseksi siten, että se vie-

lä kuvaa haluttua asiaa? 
 
- Sähköisen palvelun osuus X %, liikkuvien palveluiden osuus X %, - mi-

ten osataan arvioida oikeat prosentit? 
 
- Löydetäänkö tällä menetelmällä liikkuville palveluille optimaalisia reitte-

jä? 
 
 

4. Asukkaiden osallisuus, kuntien hyvinvointivastuu ja kolmannen sektorin 
kanssa tehtävä yhteistyö 

 
Hankkeen tehtävänä on kuvata kuntien hyvinvointivastuuta, asukkaiden 
osallisuutta ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä. Hanke on 
tehnyt asiassa laajaa verkostoyhteistyötä, jonka tuloksena on syntymässä 
hankehakemus RAY:lle ja mahdollisesti myös STM:n kärkihanke 2:een. 
Hankesuunnittelija Riitta Pylvänen esitteli hankesuunnitelman nykyvaihetta.  

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/80871_1_Optimaalisen_sote_-palveluverkon_simulointimallin_kehittaminen.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/80871_1_Optimaalisen_sote_-palveluverkon_simulointimallin_kehittaminen.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/80871_1_Optimaalisen_sote_-palveluverkon_simulointimallin_kehittaminen.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/80880_Merja_Salmi_28012016.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/80880_Merja_Salmi_28012016.pdf
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http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embe
ds/jyvaskylawwwstructure/80881_3_kuvaus_hyvinvointiyhteistyo_22.1.201
6.pdf 
 
Työryhmä piti hanketta erittäin tärkeänä ja haluaa kommentoida sekä vai-
kuttaa hankesuunnitelman sisältöön.  
 

 
5. Työryhmän jatkosta sopiminen 

 
Päätettiin, että työryhmän seuraava kokous on 20.4.2015 klo 10 – 12. 

 
 

6. Muut asiat 
 
Muita asioita ei ollut. 
 

 
7. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40. 

 
LIITTEET: Optimaalisen Sote –palveluverkon simulointimallin kehittäminen 
  Merja Salmi_280012016 
  kuvaus_hyvinvointiyhteistyö 22.1.2016 
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