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Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen lähipalvelut ja palveluverkko -työryhmän kokous 8/2016 
 
 
Aika Keskiviikko 20.4.2016 klo 10.00–12.00 
  
Paikka Matara-sali, Matarankatu 6  
 
Läsnä:  Astikainen Anne, palvelupäällikkö, K-S ensi- ja turvakoti 

Hokkanen Rauno, vammaisneuvoston puheenjohtaja, Jyväskylä 
Kalilainen Päivi, perheneuvolan johtaja, Jyväskylä 
Kallio Terhi, Asumispalveluiden ja hoitotyön esimies, Joutsan kunta 
Korhonen Hannu, kehittämisjohtaja, Keski-Suomen liitto 
Laukkanen –Abbey Reena, kyläasiamies, Keski-Suomen Kylät ry 
Nykänen Jouko, peruspalvelujohtaja, Uurainen, pj. 
Pyhälä –Liljeström Paula, ylihoitaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus 
Ratschinski Mikael, verkkoviestintäpäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Tiikkainen Pirjo, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Heikkilä Marja, hankepäällikkö, Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke, siht. 
Pylvänen Riitta, hankesuunnittelija, Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke 

 
Poissa:  Arkimaa Mirja, toimitusjohtaja, Witas Oy 

Ervasti Tytti, ylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Harjulampi Sari, Super, henkilöstön edustaja 
Hiljanen Aija, Jyty, henkilöstön edustaja 
Hiljanen Vuokko, osastopäällikkö, perusturvajohtaja, Laukaa 
Joutsiluoma Jaana, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys  
Kettunen Tarja, terveyden edistämisen professori, Jyväskylän yliopisto ja 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Kinnunen Anu, palvelupäällikkö, Saarikka 
Kuopila Antti, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 
Laurila Marja, perusturvan toimialajohtaja, Viitasaari ja Pihtipudas 
Lukkarinen Keijo, apulaisylilääkäri, Äänekoski 
Mustonen Pirjo, kehittäjäylilääkäri, Uusi sairaala -hanke 
Mutka Anu, hoitotyön johtaja, JYTE 
Peränen Nina, terveyden edistämisen koordinaattori, Keski-Suomen sai-
raanhoitopiiri 
Pihl Anu, perusturvajohtaja, Toivakan kunta 
Tiainen Marko, Juko, henkilöstön edustaja 
Torkkeli Juha, vakuutuspiirin johtaja, Kela, K-S vakuutuspiiri 
Ylä-Kolu Päivi, toimitusjohtaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus 

 
 
Muistio  

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 Sote – palvelumalli 

 
Keski-Suomen Sote – palvelumalli esiteltiin Lähipalveluseminaarissa 
1.9.2015. Palvelumallia on muokattu erilaisissa ryhmissä käytyjen keskus-
telujen ja kommenttien pohjalta. Käydään läpi viimeisin versio palvelumal-
lista. 
 
Riitta Pylvänen esitteli palvelumallin viimeisintä versiota. Työryhmä keskus-
teli esityksen pohjalta ja kävi läpi mallia. Malliin tehtiin muutoksia, jotka siir-
rettiin heti dioihin (uusi versio muistion liitteenä).  
 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embe
ds/jyvaskylawwwstructure/82463_Palvelumalli_v._21.4.2016.pdf 

 
Keskusteltiin myös siitä, pitäisikö mallista tehdä eri versiot eri suuruisia vä-
estöpohjia varten, esimerkiksi 150 000 asukkaan, 20 000 asukkaan ja 5000 
asukkaan versiot. Nämä on mahdollista toteuttaa yhteistyössä palvelutuo-
tantotyöryhmän kanssa. 
 

4. Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon kuvaus ja op-
timaalisen palveluverkon simulointityökalu 
 
Palveluverkon nykytilan kuvauksen ja optimaalisen palveluverkon simuloin-
tityökalun toteutti Sosiaalitaito Oy. Kokouksessa tarkastellaan simulointi-
mallia. 
 
Työryhmän jäsenille oli lähetetty etukäteen Sosiaalitaito Oy:n Optimaalinen 
palveluverkko ja simulointityökalu –raportti. Riitta Pylvänen esitteli simuloin-
tityökalua. Tältä pohjalta työryhmä kävi keskustelun ja tarkasteli simulointi-
työkalun käyttömahdollisuuksia. 
 
Työryhmä ehdottaa, että välineen kehitystyötä jatketaan ja se otetaan käyt-
töön palvelujen suunnittelun välineen. Se edellyttää mm. tietopohjan tar-
kentamista. 

 
5. Asukkaiden osallisuus, kuntien hyvinvointivastuu sekä kolmannen sektorin 

ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö 
 

Kuntien hyvinvointivastuuta, asukkaiden osallisuutta, sekä järjestöjen ja yri-
tysten kanssa käytävää yhteistyötä on kuvattu alustavasti. Käydään kes-
kustelu aiheesta. 
 
Riitta Pylvänen esitteli asiaa jo ennakkoon lähetetyn dia-sarjan avulla. Työ-
ryhmä keskusteli aiheesta ja tarkensi dia-sarjan sisältöä mm. lainsäädän-
nön ja tiedontuotannon osalta. Työryhmä piti tämän asian avaamista ja esil-
le nostamista erittäin tärkeänä. 
 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embe
ds/jyvaskylawwwstructure/82464_asukkaiden_osallisuus_ja_hyvinvointivast
uun_jakautuminen.pdf 
 
 
 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82463_Palvelumalli_v._21.4.2016.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82463_Palvelumalli_v._21.4.2016.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82464_asukkaiden_osallisuus_ja_hyvinvointivastuun_jakautuminen.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82464_asukkaiden_osallisuus_ja_hyvinvointivastuun_jakautuminen.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82464_asukkaiden_osallisuus_ja_hyvinvointivastuun_jakautuminen.pdf
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6. Työryhmän jatkosta sopiminen 
 
Työryhmä kutsutaan vielä koolle, jos palvelumalli tai hyvivointimalli sitä 
edellyttävät. 

 
7. Muut asiat 

 
Ei muita asioita. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päättyi klo 12.00 

 
 
 

 


