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VALINNANVAPAUSKOKEILU-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 
2/2017 
 
Aika   3.1.2017 klo 14.00 – 16.00 
 
Paikka  Tietotalo, kokoushuone Komisario (Kilpisenkatu 1, Jyväskylä) 
 
Läsnä   Mikael Palola, kuntayhtymäjohtaja, Sote-kuntayhtymä, pj. 

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 
Ulla Kuittu, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Ari Kuusio, tietohallintopäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Anu Mutka, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Riitta Pylvänen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Hannu Tuhkanen, talouspäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Sirpa Varila, sihteeri, perusturvan toimiala, Jyväskylän kaupunki 
 

Poissa   
Emmi Hyvönen, hallinto- ja viestintäpäällikkö, perusturvan toimiala, Jyväskylän 
kaupunki 
Marja Laurila, perusturvan toimialajohtaja, Wiitaunioni 
Heljä Siitari, henkilöstön edustaja (JUKO) 
Marjukka Vallimies-Patomäki, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministe-
riö 
Mauno Vanhala, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Silja Ässämäki, kehittämisjohtaja, Jyväskylän kaupunki 

 
1. Kokouksen avaus 

 
Mikael Palola avasi kokouksen todeten, että olemme hyvissä ajoin liikkeellä kokei-
lussa, sillä vähän ennen joulua on saatu valinnanvapauteen liittyvä säännöstö. 
Seurataan aktiivisesti, kuinka sote-uudistus tulee rakentumaan. Kokeilun myötä tu-
lee selvitettäväksi merkittäviä asioita, joista saadaan tietoa tuleviin haasteisiin val-
takunnan tasolle saakka. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 

Todettiin, ettei esityslistassa mainittujen asioiden lisäksi ole muita esille otettavia 
asioita ja hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Pöytäkirjasta ei ollut huomautettavaa ja hyväksyttiin se. 
 
Sovittiin, että valinnanvapauskokeilun asiakirjoja varten avataan hankkeen sivuille 
oma osio, johon kertyvä materiaali talletetaan: 
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus 
 
 

5. Valinnanvapaushankkeen sääntökirjan käsittely 
 

Todettiin, että sääntökirja on voimassa kaksi vuotta 31.12.2018 saakka. Taustalla 
on laki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä.  
 
Keskusteltiin muun muassa. asiakkuuksien siirtymäajasta, asiakkaan vaihtovälin 
pituudesta, asiakaslaskutuksesta, kapitaatiohinnan muodostumisesta ja sen mak-
samisajankohdasta, järjestäjän asemasta, palveluntuottajan asemasta, aukiolo-
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ajoista, sosiaaliohjauksesta, tietojärjestelmistä, sosiaali- ja potilasasiamiestoimin-
nasta. 
 
Päätettiin, että sääntökirjaan tehdään keskustelun pohjalta vielä muutoksia ja tar-
kennuksia ja se viedään perusturvalautakunnan käsiteltäväksi 12.1.2017. 

 
 

6. Hankkeen etenemisaikataulu 
 

Tarkasteltiin hankkeen aikataulua: 
- Järjestelmätoimittajan valinta viikolla 2 
- Perusturvalautakunnan päätös 12.1.2017 
- Tuottajahaku avautuu 13.1.2017, mikäli lautakunta hyväksyy sääntökirjan 
- Asukkaiden neuvontapuhelin avataan 16.1.2017 
- Tuottajien hyväksyntä ja vieminen palveluntuottajien rekisteriin ja järjestelmän 

käyttäjien perehdytys 
- Asiakkaiden valinnan käynnistyminen mahdollisesti 20.2.2017 
- Kuntalaistilaisuudet viikolla 7 
 
 

7. Seuraavat kokoukset 
 

Perjantai 10.2. klo 12–14 
Tiistai 7.3. klo 13.30–15.30 
Tiistai 11.4. klo 12.30–14.30 
Tiistai 9.5. klo 13.30–15.30 

 
 
 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 6.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikael Palola     Sirpa Varila 
puheenjohtaja    sihteeri 
 


