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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 
Mutka Anu, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Pollari Jaana, henkilöstön edustaja, Tehy (Heljä Siitarin tilalla) 
Pylvänen Riitta, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Ruohonen Toni, Synesa Solutions (kutsuttuna) 
Valkama Juha, kunnanjohtaja, Uurainen 
Kivelä Miina-Maria, projektityöntekijä, Jyväskylän kaupunki, sihteeri 
Varamäki Ritva, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry 
 

Poissa     
Lehtimäki Vuokko, hankepäällikkö STM 
Lundgren-Laine Heljä, hallintoylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Mäkinen Matti, kunnanjohtaja, Hankasalmen kunta x 
Palola Mikael, kuntayhtymäjohtaja, Sote –kuntayhtymä 
Siitari Heljä, henkilöstön edustaja (JUKO) 
Tuhkanen Hannu, talouspäällikkö, Jyväskylän kaupunki  
Vanhala Mauno, perusturvalautakunnan jäsen, Jyväskylän kaupunki 
 
 
 

 
Asiat  
 

 
1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Kati Kallimo avasi kokouksen, Mikael Palola jatkoi puheenjohtajana paikalle tultuaan.  
 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Todettiin läsnäolijat.               

 
 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 
 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

 
Tarkennettiin edellisen kokouksen pöytäkirjaa lautakuntien iltakoulujen vierailujen osalta. 
Vierailut siirretään loppuvuoteen, kun hankkeen jatko on selvillä ja arviointien tuloksia on 
esitettävissä laajemmin. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
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5. Kokeilun jatkohakemus vuodelle 2019 ja hankkeen ajankohtaiset asiat 
 
Riitta Pylvänen esitteli hankkeen jatkohakemuksen tilanteen sekä hankkeen ajankohtaiset 
asiat. Linkki esitykseen: 
https://beta.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilu_tilannekatsaus
_ohjausryhma14092018.pdf 

 
Käytiin keskustelua kapitaatiokorvauksista. Korvausta nostettu Jyväskylän kokeilussa ke-
säkuussa. Palveluntuottajat odottavat selvityksiä ja perusteluita korvausrakenteesta.  
 
Palveluntuottajien, sairaanhoitopiirin, Jkl:n kaupungin sekä Polyconin kanssa on käyty 
keskustelua mahdollisuudesta käyttää tuottajien omia potilastietojärjestelmiä. Tällä hetkel-
lä palveluntuottajat ovat velvoitettuja käyttämään Efficaa. Tavoitteena olisi päästä omien 
järjestelmien käyttöön ensi vuoden alusta. Selvittelyt asian tiimoilta jatkuvat.  
 
Pihlajalinna irtisanoutunut kokeilusta 18.7.2018. 
 
Sosiaaliohjauksesta tehty kuvaus yhdessä Tampereen ja Hämeenlinnan kanssa. Linkki 
kuvaukseen: 
https://beta.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/sosiaaliohjaus_valinnanvapauskokeilu
ssa_ohry14092018.pdf 

 
Käytiin keskustelu valintajärjestelmän käytöstä ensi vuonna. Aikuisen puolesta asioinnin 
sekä ostopalveluvaltuutuksen käyttöönottoa selvitetään.  
 
 

6. Hankkeen arviointi 
 
6.1 Toni Ruohonen esitteli valinnanvapauskokeilun data-analyysia. Käsitelty aineisto pöy-
täkirjan liitteenä. 
 
Käytiin keskustelua siitä, että valinnanvapauskokeilussa listautuneiden asiakkaiden palve-
luiden käytön rinnalle olisi hyvä ottaa myös Jyten terveysasemat sekä ostopalveluasemat. 
Lisäksi keskusteltiin siitä, että onko hoitoon pääsyä ja asiakastyytyväisyyttä mahdollista 
verrata data-analyysin tuloksiin.  
 
6.2 Riitta Pylvänen esitteli Owal Groupin väliarviointia. Linkki väliarviointiin: 
https://beta.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilun_arvioinnin_va
liraportti_q2_ohry_090818.pdf 
 
 
6.3 Asiakaskyselyn toteutus  

 
Valinnan tehneille kuntalaisille tehdään lokakuussa 2018 asiakaskysely. Käytiin keskuste-
lua mistä näkökulmasta kysely olisi hyvä toteuttaa. Todettiin, että edellisen asiakaskyselyn 
pohjaa hyödynnetään, mutta kysymys 1 poistetaan. Lisäksi lisätään kysymyksiä valintajär-
jestelmän käyttöön sekä palvelupaketin ulkopuolelle jäävien palveluiden (erikoissairaan-
hoito, fysioterapia ym.) sujuvuuteen/yhteistyöhön liittyen. Lisäksi halutaan ottaa kansalai-
sen näkökulmaa kyselyyn, esimerkiksi kysymyksellä ”suosittelisitko valinnanvapausjärjes-
telmää Suomeen?” 
Edellisen kyselyn kysymykset löytyvät täältä: 
https://beta.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/valinnanvapauskokeilu_asiakaskysely
_ohry14092018.pdf 
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6.4. Kokemusasiantuntijan havainnoinnit 
 
Kokemusasiantuntija on aloittanut selvityksen kokeilussa mukana olevilla julkisilla terveys-
asemilla. Selvityksessä havainnoidaan asemien toimintaa asiakkaiden ja henkilöstön nä-
kökulmasta sekä haastatellaan sosiaaliohjaajan asiakkaita. Toteutus syys-lokakuussa, tu-
lokset saatavilla viimeistään marraskuussa.  

.  
 

7. Muut mahdolliset asiat  
 
Palvelusetelikokeiluiden loppuseminaari Helsingissä 5.12., johon kutsutaan myös kokeilui-
den ohjausryhmät. 

 
 

8. Seuraava kokous  
 
Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi perjantaina 30.11. klo: 8.30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakelu  
 
Ohjausryhmän jäsenet 
 
 
 
 
 
 
Mikael Palola, puheenjohtaja  Miina-Maria Kivelä, sihteeri 


