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VALINNANVAPAUSKOKEILU-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 5/2017 
 
 
Aika   2.10.2017 klo 14.00 – 15.30 
 
Paikka   Tietotalo, kokoushuone Komisario (Kilpisenkatu 1, Jyväskylä) 
 
Läsnä  Mikael Palola, liikelaitoksen johtaja, perusturvaliikelaitos Saarikka, pj. 

Emmi Hyvönen, hallinto- ja viestintäpäällikkö, perusturvan toimiala, Jyväskylän 
kaupunki 
Mia Lindberg, erityisasiantuntija, Jyväskylän kaupunki 
Elina Gråsten, tiedottaja, Jyväskylän kaupunki 
Kati Kallimo, perusturvan toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Marja Laurila, perusturvan toimialajohtaja, Wiitaunioni 
Anu Mutka, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Riitta Pylvänen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Hannu Tuhkanen, talouspäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Sirpa Varila, sihteeri, perusturvan toimiala, Jyväskylän kaupunki 
Sanna-Mari Hynninen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen yrittäjät 
 
 

Poissa   
Jaana Joutsiluoma, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
Ari Kuusio, tietohallintopäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Ulla Kuittu, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Heljä Lundgren-Laine, hallintoylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Heljä Siitari, henkilöstön edustaja (JUKO) 
Mauno Vanhala, perusturvalautakunnan jäsen, Jyväskylän kaupunki 
Marjukka Vallimies-Patomäki, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministe-
riö  
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. Tilannekatsaus, Riitta Pylvänen 
 
Riitta Pylvänen esitteli hankkeen tilannekatsauksen. Linkki esitykseen: 
 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyva
skylawwwstructu-
re/93989_Valinnanvapauskokeilu_tilannekatsaus_ohjausryhma02102017.pdf 

 
  

 
Keskusteltiin asiakaskyselyistä. Hankkeen arviointia tekevä Owal Group Oy toteut-
taa asiakaskyselyn viidelle hankealueille. Toivotaan, että kyselystä saadaan tietoa, 
valitsijoiden taustoista ja tietysti valinnan perusteista sekä niistä syistä miksi kunta-
laiset eivät halua vaihtaa. Jyväskylässä tehdään lokakuussa asiakaskysely kaikille 
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valinnan tehneille asiakkaille lähinnä viestinnän onnistumisesta ja palvelun laadus-
ta yksityisillä palveluntuottajilla. Jatkossa asiakaskyselyä toteutetaan 3 kk:n välein. 
Jatkossa tulee tarkastella asiakkaiden eteenpäin ohjaamisen toimivuutta ja sosiaa-
liohjauksen toteutumista. 
 
Esille nostettiin sähköisten konsultaatioiden käyttöönotto sosiaaliohjauksessa.  

  
 

5. Kokeilun laajentaminen 
 

Riitta Pylväsen alustus asiasta: 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyva
skylawwwstructu-
re/93990_Valinnanvapauskokeilu_laajennushaku_ohjausryhma02102017.pdf 
 
 
Keskusteltiin pilotin laajentamisesta. Laajennukseen haetaan Jyväskylästä Kyllön, 
Palokan ja Vaajakosken terveysasema-alueita sekä Hankasalmen ja Uuraisten 
kuntia. Hakemus tulee jättää 31.10. mennessä sosiaali- ja terveysministeriöön. 
Laajennus toteutuisi 1.12.2017 – 31.12.2018. Kapitaatiohintaa lasketaan samoilla 
periaatteilla uusille kokeilualueille, kuin kokeilun alussa. Julkisen terveysaseman 
vaihto tulee myös nettipohjaiseksi syksyn aikana.   
 
Käytiin keskustelua hakemuksen jättämisestä. Pohdittiin muun muassa tietomas-
san pirstaleisuutta, miten saadaan tietoa ohjamaan työtä ja vahvistamaan palvelu-
tuotantoa. Yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa selvitetään maakunnan potilasdatan 
hyödyntämistä. Jäädään odottamaan päätöksiä. 
 

6. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään torstaina 14.12.2017 klo 13.00 
 
 
 
 
Mikael Palola  Sirpa Varila 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 

 


