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VALINNANVAPAUSKOKEILUHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3 /2017 
 
Aika  7.3.2017 klo 13.30 – 15.30 
 
Paikka  Tietotalo, kokoushuone Komisario (Kilpisenkatu 1, Jyväskylä) 
 
Läsnä  Mikael Palola, kuntayhtymäjohtaja, Sote-kuntayhtymä, pj. 

Elina Gråsten, tiedottaja, Jyväskylän kaupunki 
Sanna-Mari Hynninen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen yrittäjät 
Emmi Hyvönen, hallinto- ja viestintäpäällikkö, perusturvan toimiala, Jyväskylän 
kaupunki 
Jaana Joutsiluoma, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
Kati Kallimo, perusturvan toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Marja Laurila, perusturvan toimialajohtaja, Wiitaunioni 
Anu Mutka, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Riitta Pylvänen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Heljä Siitari, henkilöstön edustaja (JUKO) 
Hannu Tuhkanen, talouspäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Sirpa Varila, sihteeri, perusturvan toimiala, Jyväskylän kaupunki 
 

Poissa  Kaija Heikura, hallintoylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Ulla Kuittu, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Ari Kuusio, tietohallintopäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Marjukka Vallimies-Patomäki, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministe-
riö 
Mauno Vanhala, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Silja Ässämäki, kehittämisjohtaja, Jyväskylän kaupunki 

Asiat 
 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todet-
tiin osallistujat. 

 
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 
Hyväksyttiin esityslista lisättynä ehdotus projektiryhmän ja ohjausryhmän yhteises-
tä arviointi-/suunnittelupäivästä kesäkuussa. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin pöytäkirja. 
 

4. Hankkeen tilannekatsaus (Riitta Pylvänen) 
 

Asiakashallinnan ja tuottajien vertailun mahdollistavasta tietojärjestelmästä on 
solmittu sopimus Polycon Oy:n kanssa, joka toimittaa järjestelmän Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin käytössä olevaan Effector-järjestelmään integroituna.  
 
Asiakkaat voivat vaihtaa palvelujen tuottajan palse.fi-sivujen kautta, käymällä ny-
kyisellä terveysasemallaan tai yksityisellä palvelujentuottajalla. Sivuille on lisätty 
alaikäisen puolesta -asiointi. Toisen aikuisen puolesta -asiointi puuttuu. Asukkailla 
on myös mahdollisuus valita hoitopaikka julkisten terveysasemien välillä tervey-
denhuoltolain mukaisesti. 
 
Perusturvalautakunta hyväksyi valinnanvapauskokeilun Sääntökirjan kokoukses-
saan 12.1.2017, minkä jälkeen tuottajahaku käynnistyi.  
Asiakkaiden neuvontapuhelin valinnanvapaudesta aloitti toimintansa 16.1.2017. 
Tiedusteluihin vastaa 9 syväosaajaa kolmelta terveysasemalta. 
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy on valittu palveluntuottajaksi ja ensimmäisen viikon 
aikana noin 500 kuntalaista vaihtoi sen asiakkaaksi, nyt vaihtajia on 722. Syytä 
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tuottajan vaihtamisesta kysytään ja tuloksia on saatavilla maaliskuun puolessa vä-
lissä. Myös laajempi kansalaiskysely on tulossa maaliskuussa, samoin henkilöstö-
kysely.  
 
Valmennustalo Virta Oy:n toimesta käynnistetään palveluohjaajille valmennus 
huhtikuussa. Todettiin, että palveluohjauksen merkitys korostuu valinnanvapauden 
myötä. 
 
Järjestäjän roolia ja vastuita selkiytetään kokeilun myötä. 

 
5. Yritys- ja järjestöyhteistyö 

 
Keskusteltiin yritysten, järjestöjen ja julkisen toimijan eri rooleista palvelutuotan-
nossa ja asiakasryhmien ympärille muodostuvista yhteistyöverkostoista. Myös 
kuntien hyvinvointivastuu nousi keskustelussa esille. 
Todettiin, että valinnanvapauskokeilussa tehdään yhteistyötä erityisesti niiden 
tuottajien kanssa, jotka tuottavat valinnanvapauskokeiluun liittyvää palvelua sekä 
kehitetään yhteistyötä järjestöjen kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiskesi. 

 
6. Hankkeen viestintä (Emmi Hyvönen) 

 
Viestinnällä herätetään kiinnostusta ja annetaan ajantasaista tietoa. Painotetaan 
valinnanvapaushankkeesta kyseessä olevan kokeilun sekä houkutellaan uusia 
toimijoita mukaan.  
Tietoa tuodaan esille kokeilun vaikutuksista. Huomioidaan viestinnässä paitsi pai-
kallisuus, myös maakunta ja valtakunnalliset näkökohdat. Viestinnän kohteena 
ovat kuntalaiset, henkilöstö ja päättäjät. 
Tietoa löytyy Jyväskylän verkkosivuilta, Keski-Suomi 2019 -sivuilta, palse.fi-
sivuilta. Lisäksi osallistutaan erilaisiin kuntalaistilaisuuksiin. Valinnanvapaushank-
keesta on tehty flyereita, videoita ja artikkeleita. Tietoa löytyy myös  somesta. 
Henkilöstölle on järjestetty omia tilaisuuksia ja myös kaupungin Intrasta löytyy ma-
teriaalia, asiaa pidetään säännöllisesti esillä. Jatkossa viestinnässä tulee painot-
tumaan tulosten seuranta.  Kokeilusta saatavista kokemuksista raportoidaan 
säännöllisesti.  
 
 

7. Muut asiat 
Keskusteltiin miten hanke voisi hyödyntää koko maakunnan tasolla. Hankkeessa 
syntyvät hyvät käytännöt Jyväskylästä ja muilta kokeilualueilta kirjataan ja hyö-
dynnetään. 
 
Päätettiin järjestää hankkeen ohjausryhmän ja projektiryhmän yhteinen arviointi-
iltapäivä keskiviikkona 31.5.2017 klo 12.15. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Päätettiin kokous 15.30. Seuraava kokous pidetään tiistaina 11.4.2017 Tietotalolla 
kokoustila Konstaapelissa klo 12.00 – 15.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mikael Palola    Sirpa Varila 
 puheenjohtaja    sihteeri 

 


