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VALINNANVAPAUSKOKEILU-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2017 
 
Aika   11.4.2017 klo 12.30 – 14.00 
 
Paikka   Tietotalo, kokoushuone Komisario (Kilpisenkatu 1, Jyväskylä) 
 
Läsnä   Mikael Palola, kuntayhtymäjohtaja, Sote-kuntayhtymä, pj. 

Elina Gråsten, tiedottaja, Jyväskylän kaupunki 
Kaija Heikura, hallintoylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Sanna-Mari Hynninen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen yrittäjät 
Jaana Joutsiluoma, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
Kati Kallimo, perusturvan toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Riitta Pylvänen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Heljä Siitari, henkilöstön edustaja (JUKO) 
Marjukka Vallimies-Patomäki, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministe-
riö (Skypen välityksellä) 
Sirpa Varila, sihteeri, perusturvan toimiala, Jyväskylän kaupunki 
 

Poissa   
Emmi Hyvönen, hallinto- ja viestintäpäällikkö, perusturvan toimiala, Jyväskylän 
kaupunki 
Ulla Kuittu, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Ari Kuusio, tietohallintopäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Marja Laurila, perusturvan toimialajohtaja, Wiitaunioni 
Anu Mutka, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Hannu Tuhkanen, talouspäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Mauno Vanhala, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Silja Ässämäki, kehittämisjohtaja, Jyväskylän kaupunki 

Asiat 
 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

4. Hankkeen tilannekatsaus 
Riitta Pylväsen esitti hankkeen tilannekatsauksen: 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyva
skylawwwstructu-
re/90193_Valinnanvapauskokeilu_ohjausryhma_tilannekatsaus20170411.pdf 

 
Todettiin, että asiakkaiden valinnat eivät vielä näy vielä käytännössä kaupungin 
omilla terveysasemilla, mutta mikäli määrä vielä kasvaa, tilanne näkyisi jonkin ver-
ran hoitajaresursseissa. 
 
Keskusteltiin tilastoinnista ja hankkeessa käytössä olevasta Effector järjestelmästä 
ja hankkeen arvioinnista 

 
 
 Järjestö- ja yritysyhteistyö 
 

2.5.2017 toteutetaan Soteuttamo järjestöille, jossa suunnitellaan syksyn verkostoi-
tumistapaamisia ja kartoitetaan järjestöjen yhteistyötoiveita.  
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Yritysten Soteuttamotilaisuutta suunnitellaan kesäkuun alkuun. 
Tuottajatilaisuus on 4.5.2017, jonne kohdennetusti kutsutaan osallistujat.  

 
 

5. Sosiaali- ja palveluohjaus valinnanvapaushankkeessa 
 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyva
skylawwwstructu-
re/90194_Valinnanvapauskokeilu_sosiaaliohjaus_ja_palveluohjausvalmennus.pdf 

 
Sosiaaliohjaukselta odotetaan paljon.  Sosiaaliohjaus on asiakkaan tukena mm. 
talouteen, asumiseen sekä työttömyyteen liittyvissä asioissa. Hankkeessa etsitään 
uutta toimintamallia sosiaaliohjaukseen. Keskusteltiin toiminnan käynnistymisestä 
ja siihen liittyvistä käytännön asioista.  
 
Tehostetaan viestintää sosiaaliohjauksesta sekä asiakkaille että omalle henkilös-
tölle. Palveluaikaa ja sosiaaliohjaajan tavoitettavuutta on syytä tarkastella hank-
keen aikana. Keskusteltiin rajapinnoista, palveluohjauksen ja sosiaaliohjauksen 
eroista, sosiaaliohjaajan roolin hakemisesta, sisällön kehittämisestä, digitalisoin-
nista ja kokonaisvaltaisen työn tekemisestä sote-keskuksessa.   
 
Todettiin, että sosiaaliohjaus tulee olla erityisesti hankkeen agendalla ja tulee sel-
vittää myös muiden kokeilualueiden hyviä käytäntöjä eteenpäin vietäväksi.  
Palveluohjaus tulee myös selkiyttää ja kuvata.   

6. Seuraava kokous 
 
Hankkeen arviointikokous pidetään yhdessä projektiryhmän kanssa 31.5. klo 12–
15. Suunniteltu ohjausryhmän kokous 9.5.2017 perutaan.  
 
 

  
 
 
 
 Mikael Palola    Sirpa Varila 
 puheenjohtaja    sihteeri 

 
 
 
 


