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Ryhmätyö:
Valinnanvapauden käyttöönottoprosessin 
vaiheet

• Ryhmätyön tavoitteena tarkastella kaikkia niitä toimenpiteitä, joita 
palvelunjärjestäjältä ja -tuottajalta edellytetään ennen kuin 
asiakkaat pääsevät valitsemaan suoran valinnan tuottajan

• Työpajaan osallistujat jaetaan ryhmiin

• Osa ryhmistä tarkastelee palvelunjärjestäjän, osa 
palveluntuottajan toimenpiteitä

• Käytössä kaikkiaan 1h 30 min

• Työpaja alkaa klo 12:45 ja päättyy 14:15
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Aikatauluehdotus

• Alkusanat: 5 minuuttia (Taina)

• Jako ryhmiin (5 min)
• Tavoitteena vähintään kaksi ryhmää, joista toinen simuloi palvelunjärjestäjää ja toinen 

palveluntuottajaa

• Jos ryhmiä tulee enemmän, niin aina ensin palvelunjärjestäjä ryhmä

• Tehtävänantojen jakaminen, siirtyminen ryhmien omiin tiloihin (5 min) 

• annetaan jokaiselle osallistujalle monistenippu, josta työpajan tehtävät löytyvät

• Ryhmätyö: (40 min)

• 2. Valmistelutoimenpiteiden listaus aikajanalle (punaiset laput) (20 min)

• 3. Toimenpiteisiin kuluvan ajan arviointi (keltaiset laput) (10 min)

• 4. Toimenpiteissä tarvittavan opastuksen ja tuen arviointi (siniset laput) (10 min)

• Ryhmätyön purku: (30 min)

• Jokaisen ryhmän vetäjä esittelee oman aikajanan vaiheet

Kahville klo 14.15
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Ryhmätyö:
Valinnanvapauden käyttöönottoprosessi

• Jokaisen palvelujärjestäjän ja -tuottajan on ennen pilottien 
käynnistymistä huolehdittava tiettyjen valmistelevien 
toimenpiteiden suorittamisesta. Toimenpiteiden huolellisella 
toteuttamisella varmistetaan pilotin käynnistyminen. Työpajan 
aikana valmistamme listan toimenpiteistä, joita 
palvelunjärjestäjän ja -tuottajan valmistelulta edellytetään.
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Tehtävä 1. Ryhmät ja roolit

• Jakautukaa ryhmiin (skype on yksi ryhmä)

• Keksikää ryhmälle nimi ja valitkaa ryhmän vetäjä. 

• Ryhmätyön vetäjä ilmoittaa missä roolissa ryhmänne toimii.

• Ryhmän vetäjä esittää työpajan päätteeksi ryhmän tuotoksen.
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Tehtävä 2. Toimenpiteet  (20 min)

• Laatikaa lista kaikista vaadittavista valmistelutoimenpiteistä

• Listatkaa toimenpiteet aikajärjestyksessä

• Keskustelkaa valmistelutoimenpiteiden läpivientiin liittyvistä 
omakohtaisista kokemuksistanne:

• Ketkä ryhmästä ovat osallistuneet vastaaviin 
tehtäviin/toimenpiteisiin?

• Miten valmistelutehtävät on jaettu eri henkilöille?
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Tehtävä 3. Toimenpiteiden kesto  (10 min)

• Kun käyttöönottoprosessin toimenpiteiden lista on valmis, 
arvioikaa, miten kauan menee aikaa kussakin 
valmistelutoimenpiteessä

• Onko ryhmän henkilöillä kokemuseroja vaiheiden kestosta?
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Tehtävä 4. Opastus ja neuvonta  (10 min)

• Kun käyttöönottoprosessin toimenpiteiden lista on laadittu ja 
aikataulutettu, pohtikaa, missä vaiheissa palvelunjärjestäjä ja -
tuottaja tarvitsevat eniten tukea ja opastusta.

• Kenen tulisi opastaa palvelunjärjestäjää / palveluntuottajaa?

• Mistä kanavasta tukea tulisi saada?

• Miten ohjausta olisi annettava?

• Valmistautukaa seuraavaksi esittelemään oman maakuntanne 
käyttöönottoprosessin vaiheet
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Tehtävä 5. Ryhmätyön purku (5 min)

• Kertokaa muille ryhmille, mitkä vaiheet maakuntanne 
käyttöönottoprosessiin kuuluu

- Tuliko käyttöönottoprosessin vaiheissa yllätyksiä?

- Olitteko samaa mieltä eri vaiheiden edellyttämästä ajasta?
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Etunimi Sukunimi

Kahville!
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Kiitos
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