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Läsnä 

Gråsten Elina, tiedottaja, Jyväskylän kaupunki 
Hynninen Sanna-Mari, toimitusjohtaja, Keski-Suomen yrittäjät  
Kallimo Kati, perusturvan toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki, pj 
Kuittu Ulla, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Kuusio Ari, tietohallintopäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Laurila Marja, perusturvan toimialajohtaja, Wiitaunioni 
Mäkinen Matti, kunnanjohtaja, Hankasalmen kunta 
Pylvänen Riitta, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Ruohonen Toni, Synesa Solutions Oy (kutsuttuna) 
Valkama Juha, kunnanjohtaja, Uurainen 
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Poissa     
Joutsiluoma Jaana, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry 
Koponen Tiina, perusturvajohtaja, Hankasalmi 
Lehtimäki Vuokko, hankepäällikkö STM 
Lundgren-Laine Heljä, hallintoylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Mutka Anu, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Palola Mikael, kuntayhtymäjohtaja, Sote –kuntayhtymä 
Siitari Heljä, henkilöstön edustaja (JUKO) 
Tuhkanen Hannu, talouspäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
 
 

 
Asiat  
 

 
1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Kallimo, koska Mikael Palola oli estynyt saapumasta 

 paikalle. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5. Hankkeen arviointi 
 
 Data-analyysi, Liite1:  

 Toni Ruohonen esitteli valinnanvapauskokeilun data-analyysia. Päätavoitteena on analysoida 
 palvelua vaihtaneiden asiakkaiden palvelunkäyttöä ennen listautumistaan toiselle palveluntuotta
 jalle.  
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 Analyysien avulla tehdään tarkka palvelujen käytön asiointiprofiili palveluntuottajaa vaihtaneiden 
 asiakkaiden osalta ja luokitellaan asiakkaat eri palvelukategorioihin. Analyysi tehdään viime 
 vuonna valinnan tehneiden asiakkaiden osalta (noin 3000 asiakasta) ja 1.1.-
 12.4.2018 valinnan tehneiden osalta (n 2300 asiakasta). Aineistosta saadaan tehtyä kokeilu- 
 alueeseen perustuva muutosennuste koko maakuntaa koskien.  

 
 Käytiin keskustelua analyysin sisällöstä ja sen toteuttamisesta. Data-analyysi on ajankohtainen 
 myös kapitaatiokorvauksia koskevan keskustelun vuoksi. Todettiin, että analyysin sisältö on hy-
 vä. Käytiin keskustelua siitä, että valinnan tehneiden käyntimääriin lisätään kategoriaksi 0 
 käyntiä, jotta tiedetään sen väestön osuus, ketkä eivät käytä palvelua lainkaan. Palveluiden 
 käyttäneiden ikäryhmäjaottelua olisi vielä hyvä miettiä samoilla ryhmittelyillä, kun kapitaatiokor-
 vaukset on määritelty. Tuloksia verrataan ei-valinnan tehneistä muodostuvaan verrokkiryhmään.  
   
 
 Ehdotettiin, että arviointeja olisi hyvä käydä läpi lautakuntien iltakouluissa esimerkiksi elokuussa. 
 Riitta vie tietoa myös ministeriön suuntaan Jyväskylässä tehtävistä arvioinneista.  
 

Riitta Pylvänen esitteli väliarviointia Jyväskylän näkökulmasta.  
 

Owal Groupin väliarviointi: 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstru
cture/98752_Valinnanvapauskokeilun_valiraportti_Final_100418.pdf 
 

6. Muut mahdolliset asiat  
 

 Riitta Pylvänen kertoi maakunnallinen pilottihakemuksen tilanteen, päätös pilottiin pääsystä  
 tulee aikaisintaan ensi viikolla.  

 
 

7. Seuraava kokous  
 
 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 14.9.2018 klo: 12-14, johon kutsutaan Toni Ruohonen 
 esittelemään data-analyysin nykytilannetta.  
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Ohjausryhmän jäsenet 
 
 
 
 
 
 
Kati Kallimo, puheenjohtaja  Miina-Maria Kivelä, sihteeri 


