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VALINNANVAPAUSKOKEILU-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 7/2018 
 
Aika  10.1.2018 klo 13.00–14.45 
 
Paikka  Tietotalo, kokoushuone Komisario (Kilpisenkatu 1, Jyväskylä) 
 
Läsnä 

Gråsten Elina, tiedottaja, Jyväskylän kaupunki 
Joutsiluoma Jaana, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
 Kallimo Kati, perusturvan toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki, pj 
 Kuittu Ulla, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 
 Lundgren-Laine Heljä, hallintoylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
 Mutka Anu, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
 Koponen Tiina, perusturvajohtaja, Hankasalmi 
 Pylvänen Riitta, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
 Siitari Heljä, henkilöstön edustaja (JUKO) 
 Tuhkanen Hannu, talouspäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
 Mauno Vanhala, perusturvalautakunnan jäsen, Jyväskylän kaupunki 
 Sirpa Varila, sihteeri, perusturvan toimiala, Jyväskylän kaupunki 

Poissa     
Palola Mikael, kuntayhtymäjohtaja, Sote-kuntayhtymä 
Hynninen Sanna-Mari Hynninen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen yrittäjät 
Kuusio Ari, tietohallintopäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
 Laurila Marja, perusturvan toimialajohtaja, Wiitaunioni 
Lehtimäki Vuokko, hankepäällikkö STM 
Valkama Juha, kunnanjohtaja, Uurainen 

 
Asiat 
 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Suunniteltu kokous 14.12.2017 siirtyi pidettäväksi 10.1.2018. Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Kati Kallimo, sillä Mikael Palola oli estynyt saapumasta.  
 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat. 

 
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Tarkennettiin edellisen kokouksen osallistujia. Hyväksyttiin pöytäkirja. 

 
4. Hankkeen väliraportin valmistelun tilanne, Riitta Pylvänen 

 
Riitta Pylvänen esitteli hankkeen nykytilannetta. Linkki esitykseen: 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstru
cture/95976_Valinnanvapauskokeilu_hankkeen_nykytilanne_100118.pdf 

 
Keskusteltiin palvelujen käytön ja kustannusten seurannasta. Haastetta nähtiin kustannusten 
seurannassa esim. erikoissairaanhoidon palveluihin liittyen.   

 
Valinnan tehneille jyväskyläläisille tehtiin marraskuussa kysely, johon saatiin 579 vastausta. Käy-
tiin läpi alustavia kyselyn tuloksia.  

 
Palautteita kaupungin palautekanavan kautta on saatu 45 kpl. Niissä on palautetta mm. valinnan-
vapauden palvelupaketin sisällöstä, asiakkaiden saamasta kohtelusta ja siitä, miten palveluja 
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saa. Henkilöstökyselystä ei ole saatu vielä tuloksia. Kuntalaiskyselyn toteutti Owal Group Oy ja 
tulokset ovat tulossa lähiaikoina. Vaihdonsyykyselyä toisen valinnan tehneille valmistellaan yh-
dessä muiden hankealueiden kanssa.  

 
Käytiin keskustelua siitä, miten tuottajat markkinoivat omaa palveluaan. Myös ministeriö on kiin-
nittänyt asiaan huomiota. Todettiin, ettei mainontaan puututa. Kyseessä on vapaa kilpailutilanne. 
Myös oman toiminnan markkinointia tulee sparrata. Markkinoinnin tulee aina perustua faktoihin ja 
se ei saa loukata muita tuottajia.  

 
Sääntökirjan tarkkuuteen on oltu tyytyväisiä. Sitä on tehty ja tarkennettu yhteistyössä tuottajien 
kanssa yhteisen ymmärryksen ja tavoitteiden löytämiseksi.  

 
5. Valinnanvapauskokeilun laajentaminen 

 
Liitteenä esitys, jossa on STM:n hankepäätöksen perustelut ja hankkeen laajentamisen tavoitteet 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstru
cture/95977_Valinnanvapauskokeilun_laajennus_010118.pdf 

 
Mukana kokeilussa ovat nyt kaikki Jyten terveysasemat, lukuun ottamatta ulkoistettuja terveys-
asemia (Korpilahti, Tikkakoski ja Säynätsalo). Palvelutuottajan vaihtaminen käynnistyy 
15.1.2018. Myös julkisen terveysaseman vaihto sähköisesti on mahdollista 15.1.2018 alkaen.  

 
Hankasalmella katsotaan rauhallisin mielin kokeilun käynnistymistä ja seurataan, tuleeko mukaan 
uusia yrityksiä tai syntyykö uusia toimipisteitä, vai houkutellaanko listautumaan Jyväskylään. So-
siaaliohjauksen kehittämistä jatketaan.  

 
Painotettiin palveluohjauksen merkitystä. Keskusteltiin asiakkaiden ohjautumisesta toisen por-
taan palveluihin esim. erikoissairaanhoitoon ja siitä, miten voidaan mitata vaikuttavuutta ja luoda 
kannustemalleja.   

 
Sairaanhoitopiirissä on toteutettu kokemusasiantuntijahanke hallituksen kärkihankkeena. Hanke 
on päättynyt. Kokemusasiantuntijatoiminnalle pyritään saamaan jatkoa. Toiminnasta on saatu 
hyvää palautetta ja tietoa.  

 
Keskusteltiin lisähenkilön palkkaamisesta kokeiluun. Hankkeeseen tarvitaan projektityöntekijä ta-
louden ja tiedontuotannon tehtäviin. Päätettiin tehdä muutoshakemus hankesuunnitelmaan lisä-
henkilön palkkaamiseksi. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät saa nousta projektityöntekijän 
palkkauksen myötä.  

 
Keskusteltiin tutkimuksesta ja sen pohjalta syntyvästä materiaalista liittyen paljon palveluja käyt-
täviin henkilöihin. Ohjausryhmä seuraa tiiviisti tutkimuksen etenemistä ja tuloksia.  

 
6. Seuraava kokous  

 
Kokoonnutaan tiistaina 27.3.2018 klo 14 – 16. Käsitellään kokeiluun liittyvää tutkimusta, kokeilun 
tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tekemiä valintoja. 
 
 
 
 
Kati Kallimo   Sirpa Varila 
Puheenjohtaja   sihteeri 

 
 
 
  
 


