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VALINNANVAPAUSKOKEILU-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 
 
Aika  14.12.2016 klo 13.00 – 14.50 
 
Paikka  Tietotalo, kokoushuone Konstaapeli (Kilpisenkatu 1, Jyväskylä) 
 
Läsnä  Mikael Palola, kuntayhtymäjohtaja, Sote -kuntayhtymä, pj. 

Sanna-Mari Hynninen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen yrittäjät 
Jaana Joutsiluoma, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
Kati Kallimo, perusturvan toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Ari Kuusio, tietohallintopäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Marja Laurila, perusturvan toimialajohtaja, Wiitaunioni 
Anu Mutka, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Riitta Pylvänen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Heljä Siitari, henkilöstön edustaja (JUKO) 
Hannu Tuhkanen, talouspäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Mauno Vanhala, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Sirpa Varila, sihteeri, perusturvan toimiala, Jyväskylän kaupunki 
 

Poissa  Kaija Heikura, hallintoylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Emmi Hyvönen, hallinto- ja viestintäpäällikkö, perusturvan toimiala, Jyväskylän 
kaupunki 
Marjukka Vallimies-Patomäki, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministe-
riö 
Silja Ässämäki, kehittämisjohtaja, Jyväskylän kaupunki 
 

  Kati Kallimo toivotti ohjausryhmän jäsenet tervetulleeksi. 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Mikael Palola avasi kokouksen kiittäen jäsenten puolesta valinnas-
ta ohjausryhmään. Laaja-alainen ohjausryhmä on tärkeä huolehdittaessa valmiste-
lujen etenemisestä Valinnanvapauskokeilu-hankkeessa. Pilotista toivotaan saata-
van tietoa maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti hyödynnettäväksi kehitettäessä 
palveluja ja uusia toimintamalleja. Valinnanvapauskokeilun palvelukokonaisuus 
kohdentuu avosairaanhoidon palveluihin sekä sosiaaliohjaukseen ja -neuvontaan. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä ohjausryhmän tehtävät 
 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Ohjausryhmän jäsenet esittäytyivät ja kertoivat hankkeen tiimoilta nousseita aja-
tuksia. Osallistuminen hankkeeseen koetaan mielenkiintoisena mahdollisuutena ja 
halutaan olla aktiivisia toimintamallin kehittämisessä integraatiokeskeisesti. 

 
Hankkeesta raportoidaan ministeriölle puolivuosittain. Myös kuukausittain lähete-
tään tietoja projektipäälliköiden kautta. Ohjausryhmä vahvistaa hakesuunnitelman 
ja väliraportit. 
 
Perusturvalautakunta vahvistaa sääntökirjan ja kapitaatiohinnan. 
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Keskusteltiin palveluntuottajien kriteereistä, jotka viedään edelleen ohjausryhmäs-
tä perusturvalautakunnan vahvistettavaksi. Tuottamiselle asetetut ehdot ja kriteerit 
kirjataan Sääntökirjaan. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 

4. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtionavustuksen myöntämisestä 
 

Todettiin ohjausryhmälle ennakkoon toimitettu sosiaali- ja terveysministeriön pää-
tös valtionavustuksen myöntämisestä valinnanvapauskokeiluhankkeelle.  
 

5. Hankesuunnitelman käsittely 
 
Etukäteen oli toimitettu ohjausryhmälle tutustuttavaksi luonnos Hankesuunnitel-
masta, joka tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön 15.12.2016.  
 
Käytiin laaja keskustelu hankesuunnitelman sisällöstä. 
 
Tarkennuksin hyväksyttiin hankesuunnitelma ministeriöön lähetettäväksi. 
 

6. Hankkeen Sääntökirja 
 

Hankkeen sääntökirjaa on käsitelty yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Tarvi-
taan vielä lisäaikaa sen työstämiseen. Sääntökirjaa käsitellään seuraavassa ohja-
usryhmässä ja se viedään perusturvalautakunnan hyväksyttäväksi 12.1.2017. 
 

7. Seuraava kokous 
Sovittiin seuraavan kokouksen aika: 3.1.2017 klo 14.00 ja käsitellään silloin Sään-
tökirjaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Mikael Palola    Sirpa Varila 
 puheenjohtaja    sihteeri 


