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Alkusanat

P idät käsissäsi Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen loppuraporttia. Hankkeen al-
kuaika osui Jyväskylässä alueellisen kehittämisyhtiön Jykesin alasajon yhteyteen. 
Siirryin kehittämisyhtiön palvelualojen kehittämispäällikön tehtävästä Sote- 

kentälle, keskelle Suomen suurinta muutosta. Samalla työtehtäväni siirtyivät Jyväskylän 
kaupungin elinkeinoyksikköön. Täytyy myöntää, että aluksi hieman kyllä hirvitti, vaikka 
olinkin kehittämisyhtiön aikana ollut mukana Jyväskylän palvelusetelitoiminnan kehit-
tämisessä ja osa toimijoista oli sitä kautta tuttuja. En tiennyt Sotesta juurikaan muuta, 
kuin mitä olin keltaisen iltapäivälehdistön lööpeistä ja median esiin nostamista jutuista 
lukenut. Tavasin hanketekstiä läpi ja yritin selvittää mitä meiltä ja hankkeelta odotettiin. 
Ei auttanut muu, kuin tavata hanketekstiä läpi, ja yrittää saada selville mitä meiltä ja 
hankkeelta odotettiin. Muutosta pehmensi tuttu tiimi, jonka kanssa olin jo aikaisemmin 
tehnyt töitä. Tiesin, että jos minä en osaa, he kyllä osaavat.

Tavoitteet olivat määrälliset ja hyvin selkeät, joten käärimme hihat. Järjestimme alu-
eellisia tilaisuuksia, jotka kulkivat nimellä Soteuttamot. Soteuttamoille oli selkeä tilaus. 
Vuoropuhelua tarvittiin, ja niin yritykset, kolmas sektori sekä kaupungin oma toiminta 
kohtasivat hankkeen aikana useissa Soteuttamoissa. Ideoita vaihdettiin ja tutuksi tul-
tiin. Näiden kohtaamisten arvoa ei voi väheksyä. Henkilökohtaisten suhteiden merkitys 
tänä digitaalisena aikakautena on voimakkaampi kuin koskaan ennen. Haluamme koh-
data ja tulla kohdatuksi. Luoda palveluita ihminen ihmiselle. 

Soteuttamojen rinnalla kokeiltiin kumppanuuskiihdyttämöä, jossa pilotointirahoituk-
sella aktivoitiin alueellista innovaatiotoimintaa ja pyrittiin luomaan uudenlaisia pal-
velukonsepteja tulevaan Soten valinnanvapausmalliin. Pilotointirahan myöntämisen 
kriteereinä olivat mm. soveltuvuus ja toteutettavuus valinnanvapauskokeilussa, asia-
kaslähtöisyys sekä pilotin skaalautuvuus. Saimme rahoitettavaksi 5 pilottia, joiden tu-
lokset esitellään tässä loppuraportissa.

Meillä on Jyväskylässä vauhdikas puolitoistavuotinen takana. Paljon erilaisia kokeiluja 
ja monia oppeja jaettavaksi. Joissakin asioissa onnistuimme erittäin hyvin, joissakin oli-
si varmasti paljonkin parannettavaa. Tekeminen on ollut varmasti projektipäällikkönsä 
näköistä, vaikka joku olisikin yrittänyt ohjata suuntaan tai toiseen.

Kiitos Mia Lindbergille ja Riitta Pylväselle. Ilman teidän rautaista osaamista valinnan-
vapauskokeilun tiimoilta tämän hankkeen tulokset eivät olisi ehkä sellaisia kuin ne nyt 
ovat. Kiitos hankkeen ohjausryhmälle hankkeen ohjauksesta ja täydestä luottamukses-
ta. Kiitos Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralle ja Jyväskylän kaupungin elinkeino-
yksikölle hankkeen mahdollistajina.

”Meillä on Jyväskylässä 
vauhdikas 
puolitoistavuotinen 
takana. 
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Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke

Hyvinvoinnista elinvoimaan -hankkeessa Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö 
Business Jyväskylä keskittyi alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamiseen ra-
kentamalla siltaa Jyväskylän perusturvapalveluiden ja elinkeinotoiminnan välil-

le. Keinoja olivat muun muassa uusien kumppanuusverkostojen luominen ja yritysten 
sekä järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen.

Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen tavoitteena oli vauhdittaa uusia kumppanuuksia 
ja yhteistyömalleja Sote-alalla, mahdollistaen uusia ihmislähtöisiä palveluinnovaatioita. 
Kumppanuudet edistävät alueen elinvoimaisuutta ja mahdollistavat uusien palveluin-
novaatioiden kehittymistä verkostomaisen toiminnan kautta. Samalla haluttiin arvioida, 
kuinka kokeilukulttuuria edistävä malli voisi sopia tulevalle Sote-järjestäjälle, eli maa-
kunnalle, yhdeksi ekosysteemin kehitystä tukevaksi työkaluksi. 

Hankkeen tavoitteena oli järjestää 15 alueellista Soteuttamoa, jotka olisivat matalan 
kynnyksen kohtaamispaikkoja julkiselle palveluntuotannolle, yrityksille sekä kolmannen 
sektorin toimijoille. Hankkeen toisena toimintalinjana oli kumppanuuskiihdyttämö-toi-
minta. Kumppanuuskiihdyttämön tarkoituksena oli pilotoida kumppaniyritysten kanssa 
tulevaisuuden valinnanvapausmalliin liittyviä kokeiluja. Piloteille myönnettiin pilotointi-
raha, jolla mahdollistettiin kokeiluja tulevaisuuden soteratkaisuihin. Pilotoinnin tueksi 
toimijoille ja heidän kumppaneille luotiin Rikastamo sparrausprosessi. 

Resurssit ja Budjetti
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 200 000 euroa, josta Suomen itsenäisyyden juhlarahas-
to Sitra (myöhemmin Sitra) rahoitti 50% ja Jyväskylän kaupungin Elinkeinoyksikkö 50%. 
Henkilöresurssien osalta projektipäällikön palkkoja hankkeelle kirjattiin 70% ja erityis-
asiantuntija Mia Lindbergin palkkoja 30%. 

Tilavuokra
8 %

Asiantuntijakulut
21 %

Pilotit
25 %

Palkat
45 %

Muut kulut
1 %

HYVINVOINNISTA ELINVOIMAA BUDJETTIHyvinvoinnista elinvoimaa budjetti

”Hankkeen tavoitteena 
oli vauhdittaa uusia 
kumppanuuksia ja 
yhteistyömalleja 
Sote-alalla.
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Rahoituksesta 50 000 euroa oli varattu kumppanuuskiihdyttämölle. Kumppanuuskiih-
dyttämön rinnalle luotiin sparrausprosessi Rikastamo varmistamaan pilotointien liike-
toimintaedellytyksiä. Jokainen kumppanuuskiihdyttämön pilotointi sai 10 000 euron 
pilotointirahan uusille innovatiivisille sote-pilotoinneille. Lisäksi ryhmää sparrattiin tee-
mallisissa työpajoissa, joissa keskusteltiin luottamuksellisesti myös pilotointien etene-
misestä.

Hankkeen suunnitelmallisesta etenemisestä vastasi projektipäällikkö. Hankkeelle oli 
määritelty ohjausryhmä, joka seurasi hankkeen etenemistä säännöllisesti. Ohjausryh-
mä kokoontui kahdeksan kertaa hankkeen aikana. Ohjausryhmän kokoonpano vara-
jäsenineen:

Kati Kallimo, Palvelutuotannon vastuuvalmistelija, Keski-Suomi 2021
Harri Hyvönen, kehitysjohtaja, Jyväskylän kaupunki  

(varajäsen: Mia Lindberg, erityis asiantuntija, Jyväskylän kaupunki)
Anne Sandelin, elinkeinojohtaja, Jyväskylän kaupunki 

(varajäsen: Tanja Oksa, verkostopäällikkö, Jyväskylän kaupunki)
Elina Eerola, asiantuntija, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Tuula Tiihonen, projektijohtaja, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Hankkeella oli myös projektiryhmä, joka vastasi hankkeen operatiivisesta suunnittelus-
ta ja toiminnasta. Projektiryhmä kokoontui säännöllisesti. Projektiryhmään kuuluivat:

Mia Lindberg, erityisasiantuntija, Jyväskylän kaupunki
Piija Äijänen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki
Riitta Pylvänen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki

Valinnanvapauskokeilu Jyväskylässä 
Jyväskylän kaupunki sekä Hankasalmen ja Uuraisten kunnat ovat olleet mukana sosiaali- 
ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi –kärkihankkeessa. Jyväskylän valinnan-
vapauskokeilun tavoitteena on ollut käytännössä toteuttaa kuntalaisten Sote-keskuk-
sen valinnanvapautta, kehittää Sote-keskusmallia ja kuvata järjestäjän tehtäviä ennen 
valinnanvapauden valatakunnallista voimaantuloa. Kokeilu on tuottanut tietoa siitä, mitä 

”Kokeilu on tuottanut 
tietoa siitä, mitä tuleva 
valinnanvapaus vaatii 
julkiselta 
palveluntuottajalta, 
yksityiseltä 
palveluntuottajalta ja 
kuntalaiselta.
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tuleva valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä tulee käytännössä 
vaatimaan julkiselta palveluntuottajalta, yksityiseltä palveluntuottajalta ja kuntalaiselta. 

Jyväskylässä Sote-keskusvalinnan ovat voineet tehdä helmikuusta 2017 alkaen Huhta-
suon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien alueilla asuvat asukkaat. Vuoden 2018 
alusta kokeilu laajeni Kyllön, Palokana ja Vaajakosken terveysasemien sekä Hankasal-
men ja Uuraisten kuntien alueille.

Kokeilussa on mukana 133 000 asukasta. Valintaoikeuttaan on käyttänyt noin 4,5 % 
yllämainittujen alueiden asukkaista.

Kokeilun palvelupaketti sisältää avosairaanhoidon palvelut sekä sosiaaliohjauksen 
ja -neuvonnan palvelut.

Kokeilussa oli mukana neljä palveluntuottajaa, joista Pihlajalinna irtisanoutui 18.7.2018. 
Palveluntuottajat ovat tulleet kokeiluun mukaan seuraavasti: 

• Suomen Terveystalo Oy (15.2.2018 alk.) 
• Mehiläinen Terveyspalvelut Oy (20.2.2017 alk.)
• Medics24 (5.6.2017 alk.)
• Pihlajalinna (1.11.2017 – 18.10.2018)

Hyvinvoinnista elinvoimaa –hankkeen tavoitteena oli tukea valinnanvapauskokeilun toi-
mintaa. Pilotit tukivat alan yritysten kehittämistä ja innovaatioiden syntymistä. Pilotti-
kokeilu oli Sote-alalle erittäin arvokas, tosin molemmin puolinen sparraus olisi voinut 
olla vielä tiiviimpää pilottiyritysten ja Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialan välillä. 
Tieto kuitenkin liikkui riittävästi.

Soteuttamo-tilaisuudet toivat kaivatun mekanismin verkottumiseen, uusien asioiden 
oppimiseen ja tiedon vaihtoon. Valinnanvapauskokeilun tiimi oli mukana ideoimassa 
Soteuttamoiden aiheita yrityksiltä ja kaupungin omasta toiminnasta nousseiden tarpei-
den pohjalta. Soteuttamot ovat olleet merkittävässä roolissa vahvistamassa Sote-ken-
tän yhteistä tekemistä Keski-Suomessa. Keski-Suomen Sote- ja maakuntauudistuksen 
valmistelijat olivat säännöllisesti mukana tilaisuuksissa kertomassa uudistuksen vai-
heista, ja kuulemassa Soteuttamoihin osallistuvien näkökulmia. Soteuttamoissa yksi-
tyinen, julkinen ja kolmas sektori saatiin osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiin, niin että 
yhteisosallistuminen alkaa olla jo normaali käytäntö. Ennen Hyvinvoinnista elinvoimaa 
hanketta ja Soteuttamo-tilaisuuksia eri sektoreille järjestettiin kullekin omia tilaisuuk-
sia, usein samoista aiheista. Valinnanvapauskokeilun tiimi koki, että Soteuttamo-tilai-
suudet vaikuttivat merkittävästi siihen, että julkisissa Sote-palveluissa alettiin kiinnittää 
aiempaa enemmän huomiota kehittämiseen. Tämä näkyi esimerkiksi niin, että julkinen 
palveluntuotanto alkoi suunnitella brändin rakentamista, markkinointia sekä asiakas-
palvelun kehittämistä ja keskittämistä. 

Valinnanvapauskokeilulla oli myös omat erilliset tavoitteet, joiden toteutumista arvi-
oidaan kärkihankkeen loppuraportissa. Hyve-hanke toi merkittävän avun yksityisen, 
julkisen ja kolmannen sektorin keskinäiseen verkostoitumiseen. Soteuttamo-tilaisuu-
det muodostivat kanavan käsitellä ajankohtaisia asioita ja suunnitella tulevaisuuden 
Sote-keskus ja valinnanvapausmallia yhdessä.

”Soteuttamot ovat olleet 
merkittävässä roolissa 
vahvistamassa 
Sote- kentän yhteistä 
tekemistä 
Keski-Suomessa.
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Soteuttamo – mikä se on?

S itran luoma Soteuttamo -konsepti on sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja 
verkostojen kehittämisen työkalupakki. Jyväskylässä Hyvinvoinnista elinvoimaa 
hanke on ollut alueellisten Soteuttamoiden järjestämisvastuussa. Hankkeen ai-

kana järjestetyt Soteuttamot ovat tarjonneet alustan toimijoiden kohtaamisille ja op-
pimiselle. Souteuttamot ovat verkottaneet toimijoita yli toimialarajojen ja poistaneet 
omalta osaltaan siiloajattelua. Jyväskylässä pidetyt Soteuttamot ovat tarjonneet kiin-
nostavia ja mielekkäitä sisältöjä. Lisäksi ne ovat mahdollistaneet erilaisissa käyttäjäläh-
töisissä työpajoissa (mm. palvelumuotoilu ja asiakasymmärrys) uusien toimintamallien 
kokeiluja.   

Toteuttaminen Jyväskylässä
Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen tavoitteena oli järjestää alueellisia Soteuttamoja 
eri teemoilla 15 kpl:tta. Kokeilimme Jyväskylässä rohkeasti Soteuttamoissa erilaisia tee-
moja niin valinnanvapauden tietojärjestelmistä, palvelumuotoilusta kuin lääketurvalli-
suudestakin. Järjestimme ensimmäisen Soteuttamon Jyväskylässä toukokuussa 2017. 
Teemana oli järjestöjen Soteuttamo, joka keräsi paikalle 60 osallistujaa pääosin järjes-
tökentästä sekä kaupungin omasta toiminnasta.  Olimme Soteuttamojen teemojen 
osalta herkällä korvalla ja reagoimme nopeasti eri teemoihin, kuten esimerkiksi tieto-
suojalain muutokseen liittyviin vaatimuksiin. 

Vaikka rahoituksen vuoksi pitäydyimme paljolti Jyväskyläläisissä toimijoissa, järjestim-
me hankkeen aikana kaksi maakunnallista Soteuttamoa, joista ensimmäinen pureutui 
TIKKE (tutkimus, innovaatiot, koulutus, kehittäminen ja ennakointi) -toiminnan kehit-
tämiseen Keski-Suomen tulevassa maakunnassa ja toinen Soteuttamo 2.0 avasi taas 
puolestaan enemmän valinnanvapauskokeilun ja maakuntavalmistelun tilannetta. 

Kaavio: Kaikki Soteuttamot ajalla 2017-2018

”Soteuttamot ovat 
tarjonneet alustan 
toimijoiden 
kohtaamisille ja 
oppimiselle.
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Teema

Järjestöjen Soteuttamo

Hyvinvoinnista Elinvoimaa hankkeen avaustilaisuus

Palvelut asiakaslähtöisemmiksi

Palvelut asiakaslähtöisemmiksi

Palvelut asiakaslähtöisemmiksi

Soteuttamo Roadshow

Rikastamo Kick off

Vava: Kokeilun laajentaminen 

Palvelut asiakaslähtöisemmiksi

Tietosuojajuridiikka

Vava: kokeilun laajentaminen

Mistä lisää myyntiä?

Keski-Suomen TIKKE Soteuttamo

Tietosuojajuridiikka

Networking – iltatilaisuus

Valinnanvapauden tietojärjestelmät ja Kanta

Äly kohtaa ihmisen

Johtaminen ja tunnetaidot

Soteuttamo 2.0

Muutos on mahdollisuus

Lääketurvallisuus SoTe-alan yrityksissä

Aika Hlömäärä

2.5. 60

6.6. 140

24.8. 35

6.9. 35

7.9. 35

9.10. 120

11.10. 12

12.10. 25

25.10. 35

5.12. 70

7.12. 23

23.1. 35

20.2. 85

10.4. 110

21.5. 80

28.5. 120

13.6. 130

13.9. 40

2.10. 130

20.11. 80

29.11. 40



9

Soteuttamo 2.0
Soteuttamo 2.0 oli aiemman Soteuttamo-konseptin pohjalta kehitetty ja laajennettu 
sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki. Kiertue 
kattoi koko maan, ei pelkästään valinnanvapauskokeilualueita, ottaen huomioon aluei-
den erityispiirteet ja tarpeet. Soteuttamo 2.0  oli toteutettu yhteistyössä Sitran, työ- ja 
elinkeinoministeriön, Suomen yrittäjien, Hyvinvointialan liiton, Arvo-liiton ja Sosten ja 
muiden yhteistyökumppanien kanssa. Jyväskylä aloitti Soteuttamo 2.0 kierroksen loka-
kuussa 2018. Ohjelma oli aluettain erilainen, kattaen niin pieniä tietoiskupuheenvuo-
roja, key-note puheenvuoroja, verkostoitumista sekä työpajoja. Kiertueaikataulun sekä 
ohjelmat näet täältä: https://www.sitra.fi/hankkeet/soteuttamo-2-0-2/#kiertueaika-
taulu

 

LPR 
4 % 

Oulu 
2 % 

Kuopio 
4 % 

JKL 
45 % 

Lahti 
3 % 

K-Uusimaa 
12 % 

HML 
9 % 

HKI 
16 % 

Riihimäki 
0 % 

TRE 
3 % 

Vaasa 
2 % 

Kaavio: Soteuttamot Jyväskylässä keräsivät kävijämääriin verrattuna melkein puolet 
(45%) kaikista Soteuttamojen kävijöistä   

Kaavio:  Soteuttamoja järjestettiin eniten Jyväskylässä  Yhteensä Soteuttamoja järjes-
tettiin Jyväskylässä 21 Seuraavaksi eniten Soteuttamoja järjestetiin K-Uusimaalla (Tuusu-
la, Sipoo, Hyvinkää ja Kerava), joissa pidettiin 13 Soteuttamoa  

 

LPR 
3 % Oulu 

2 % Kuopio 
5 % 

JKL 
33 % 

Lahti 
6 % 

K-Uusimaa 
21 % 

HML 
6 % 

HKI 
13 % 

Riihimäki 
2 % 

TRE 
6 % 

Vaasa 
3 % 

Soteuttamot 2017–2018 
(lukumäärät)

Soteuttamot 2017–2018 
(kävijämäärät)

”Soteuttamo 2.0 oli 
aiemman 
Soteuttamo-konseptin 
pohjalta kehitetty ja 
laajennettu sosiaali- ja 
terveysalan 
uudistamisen ja 
verkostojen 
kehittämisen 
työkalupakki. 
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Osallistujat
Soteuttamojen tunnuspiirteinä oli, että ne olivat kaikille avoimia, maksuttomia, ma-
talan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Osallistujat Jyväskylän Soteuttamoissa olivat niin 
yksityiseltä, julkiselta kuin kolmannelta sektorilta. Järjestimme Jyväskylässä hankkeen 
aikana 21 Soteuttamoa ja kävijämäärät vaihtelivat tilaresurssien tai aiheen mukaan 
12–130 henkilön välillä. Hankkeen aikana Jyväskylässä järjestetyt Soteuttamot keräsi-
vät yhteensä lähes 1500 kävijää. Keskiarvoinen kävijämäärä Soteuttamoissa oli Jyväs-
kylässä 70 hlöä. 

 

Kajaani 
3 % Jyväskylä 

8 % Pori 
4 % 

Tampere 
9 % 

Seinäjoki 
4 % 

Kokkola 
2 % 

Kuopio 
5 % 

Joensuu 
4 % Lappeenranta 

4 % Kotka 
5 % Vaasa 

4 % 

Kerava 
4 % 

Lahti 
8 % 

Rovaniemi 
6 % 

Oulu 
6 % 

Juva 
4 % 

Hämeenlinna 
3 % 

Helsinki 
9 % 

Turku  
9 % 

Kaavio: Soteuttamo 2 0 paikkakunnat ja kävijämäärät 

Kuvio: Soteuttamojen kävijöiden jakauma (yksityinen, kolmas ja julkinen sektori)  

Yksityinen
40 %

Kolmas sektori
19 %

Julkinen
41 %

Chart Title

Yksityinen Kolmas sektori Julkinen

Kaikki Soteuttamot kävijäjakauma

Soteuttamo 2.0 -tapahtumat 2018  
(kävijämäärät)

”Hankkeen aikana 
Jyväskylässä järjestetyt 
Soteuttamot keräsivät 
yhteensä lähes 1500 
kävijää.
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Palaute 
Keräsimme palautetta jokaisesta Soteuttamosta ja sen hyödyllisyydestä kävijälle. Ylei-
sesti voidaan sanoa, että soteuttamot olivat hyödyllisiä kävijöilleen. Tämä hyödyllisyys 
riippui varmasti Soteuttamon teemasta, paikalla olleesta asiantuntijasta tai osallistujan 
omista odotuksista. 

Kaavio: Oliko Soteuttamo 
sinulle hyödyllinen?

Kuva: Toivotut Soteuttamo-
jen teemat Jyväskylässä

Keräsimme meille järjestäjille lisäksi tietoa ja ideoita järjestettävien Soteuttamojen tee-
moista, joihin kentällä on tarve. Palautteiden perusteella hahmotimme teemoja pro-
jektiryhmässä ja päivitimme Soteuttamojen vuosikelloa. Kestosuosikkina palautteissa 
olivat Sote-uudistus ja valinnanvapauskokeilu ja siihen liittyvä maakuntauudistus, pal-
velumuotoilu sekä asiakasymmärryksen kasvattaminen. Lisäksi sopimusjuridiikka ja IPR 
–asiat nousivat palautteissa usein esiin. Tulevan Sote-muutoksen edessä myös erilaiset 
kumppanoitumismallit mietityttivät kävijöitä. Yleisesti voidaan sanoa, että kaikki tieto 
niin Sote-uudistukseen, valinnanvapauteen kuin tulevaan maakuntauudistukseen liit-
tyen kiinnostivat kävijöitä.  Kuva alla. 

Kyllä

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Ei

Ehkä

50 %

17 %

33 %

n Prosentti

Uusi sote/ valinnanvapaus 3 42,86%

Vaikuttavuus 4 57,14%

Arvonluonti 1 14,29%

Palvelumuotoilu/ asiakasymmärryksen kasvattaminen 1 14,29%

Kumppanuusmallit 1 14,29%

Liiketoimintaosaaminen 1 14,29%

Johtaminen 1 14,29%

Markkinointi ja viestintä 1 14,29%

Digipalveluosaaminen 4 57,14%

Brändäys 2 28,57%

Kilpailuanalyysi 1 14,29%

Kansainvälistyminen 1 14,29%

43%

57%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

57%

29%

14%

14%

43%

14%

Uusi sote/ valinnanvapaus

Vaikuttavuus

Arvonluonti

Palvelumuotoilu/ asiakasymmärryksen
kasvattaminen

Kumppanuusmallit

Liiketoimintaosaaminen

Johtaminen

Markkinointi ja viestintä

Digipalveluosaaminen

Brändäys

Kilpailuanalyysi

Kansainvälistyminen

Tuotteistaminen

Sopimusasiat, juridiikka, IPR

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
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Kumppanuuskiihdyttämö 

Hyvinvoinnista Elinvoimaa -hankkeessa haluttiin testata kumppanuuskiihdyttä-
möä, jonka tarkoituksena oli vauhdittaa alueellista innovaatiotoimintaa sekä 
luoda uusia kumppanuuksia toimijoiden välille. Uusien palveluinnovaatioiden 

synnyttämisessä tarvitaan palvelumuotoilun, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä myynnin 
osaamista ja tuntemusta. Lisäksi tarvitaan verkostomaista toimintaa ja uusia kumppa-
nuuksia, jotta voidaan luoda saumattomia ja kokonaisvaltaisia palvelukokonaisuuksia. 
Kumppanuuskiihdyttämön tarkoituksena oli saada aikaan yhdessä tekemistä yli toimi-
alarajojen, poistaen siiloajattelua. Kumppanuuskiihdyttämön onnistunut rakentaminen 
tarvitsee alueen vahvuuksien tuntemusta, avoimuutta sekä läpinäkyvyyttä ja luotta-
muksellisen ympäristön rakentamista. 

Kumppanuuskiihdyttämö -prosessin kuvaus 
Hankkeessa haluttiin vahvistaa kumppanuusajattelua ja siksi kumppanuuskiihdyttä-
mön pilotointirahoituksen hakukriteeriksi määritettiin kahden tai useamman yrityksen 
yhteishakemus. Järjestimme avoimen haun kumppanuuskiihdyttämöön ja käytimme 
kaupungin Cloudia järjestelmää hakuprosessin validoimikseksi. Kumppanuuskiihdyttä-
mön kriteerinä oli, että vähintään yhden kunkin pilotin hakijoista tuli olla jyväskyläläinen 
toimija. Lisäksi pilotti tuli toteuttaa Jyväskylän seudulla. 

Rahoitusta pystyivät hakemaan myös muut jyväskyläläiset toimijat, joilla on Y-tunnus 
(esimerkiksi yhdistykset sekä kaupungin oma palvelutuotanto). Rajoituksena oli, että 
yksi ja sama toimija (kunta, järjestö tai yritys) tai sen tytärorganisaatio voi olla mukana 
enintään yhdessä pilotissa. Avoin hakuaika kumppanuuskiihdyttämöön oli 04 -08/2018. 
Avoimen haun jälkeen saimme kaiken kaikkiaan 18 hakemusta. Hakemuksissa korostui 
selkeästi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ennaltaehkäisevyys. Kumppa-
nuuskiihdyttämön rahoituksen myöntämisen kriteereinä olivat; 

• pilottien soveltuvuus ja toteutettavuus valinnanvapauskokeilussa tai tulevassa 
SoTe:n valinnanvapausmallissa

• tuotettavan palvelun asiakaslähtöisyys
• kasvu- ja vientipotentiaali eli pilotin skaalautuvuus.

Kumppanuuskiihdyttämöön ja pilotointirahoituksen saajiksi valittiin viisi pilottia kump-
paneineen. Hankkeen ohjausryhmän ja Sitran asettamien ulkopuolisten asiantun-
tijoiden arvioiden perusteella. Pilotointirahoituksen sai Lookinno Oy,  EVOGENOM 
Oy, Fluente Kumppanit Oy, Fysio Center Jyväskylä Oy ja Pohjoisen Korpilahden yhteis-
työyhdistys ry, joilla jokaisella oli omat kumppaninsa pilotointihankkeessa.

• Lookinno Oy kehitti ketterää Lähipiste-konseptia perusterveyden-huollon käyt-
töön. Konsepti on monipuolinen asiakaskeskeinen palvelu- ja teknologiaratkaisu, 
joka mahdollistaa etälääkärivastaanoton ja diagnostiikan myös syrjäisillä alueilla.

”Kumppanuuskiihdyttä-
mön kriteerinä oli, että 
vähintään yhden 
hakijoista kunkin 
pilotin hakijoista tuli 
olla jyväskyläläinen 
toimija.
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• Evogenom Oy kehitti kuluttajille suunnattujen, laajojen geenitestien hyödyntä-
mistä terveydenhuollossa, hoitosuunnitelmissa, perinnöllisten riskien ennalta-
ehkäisyssä sekä asiakaslähtöisyyden ja kustannustehokkuuden parantamisessa.

• Fluente kumppanit Oy pilotoi uudenlaista digipalvelupolkua miesten eturauhas-
vaivoihin. Palvelukokonaisuus yhdistää uudella tavalla omahoitoa ja terveyden-
huollon asiantuntija-apua. OMA Kantapalveluliitännän toteuttaminen. 

• Fysio Center Jyväskylä Oy pilotoi liikunnallista EKG-seurattua kuntoutusta sydän-
potilaiden /sepelvaltimotautipotilaiden hoidossa sekä sairauksien ennaltaeh-
käisyssä. Tavoitteena luoda palvelusetelituote, jonka avulla säästyy merkittävästi 
yhteiskunnan varoja ja inhimillinen kärsimys vähenee.

• Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry. pilotoi ikäihmisille ja lapsiperheille 
tarkoitettuja, julkiseen palveluverkkoon soveltuvia hoito- ja hoivapalveluita sekä 
arjen sujumista helpottavia palveluita erityisesti Jyväskylän sivukylien asukkaiden 
tarpeisiin. Osuuskuntamallin hahmottaminen tulevaisuuden Sote-palveluiden 
tuottajana.

Kaikkien kumppanuuskiihdyttämö -yritysten kanssa tehtiin kirjallinen sopimus. Sopi-
muksessa määriteltiin kunkin pilotin toteutusaika (8–12 kk). Lisäksi sopimukseen kir-
jattiin pilotin tavoitteet ja pilotin eteneminen. Kumppanuuskiihdyttämön pilotoinneilta 
vaadittiin sopimuksen mukaisesti loppuraportti, joka sisälsi raportin projektisuunnitel-
man mukaisten kustannusten toteumasta, liitetyt tositteet aiheutuneista kustannuk-
sista sekä pilotin asiakaspalautteet. Kumppanuuskiihdyttämön tulokset esitellään tässä 
loppuraportissa. 

Mikä Rikastamo?
Kumppanuuskiihdyttämön pilotointien tueksi rakennettiin Rikastamo -sparrausproses-
si, joka kehitti koko ryhmää sekä pilotointien liiketoiminnallisia edellytyksiä eri teemojen 
kautta. Kokonaisuus oli parastettu versio Luovan Suomen luovien yritysten sparrausohjel-
masta, josta oli hyviä kokemuksia kehittämisyhtiön aikana. Rikastamo -prosessi tarkoitti 
viittä neljän tunnin mittaista työpajaa, jotka kaikki oli teemoitettu yritysten oletettujen tar-
peiden mukaan. Tässä olettamuksessa auttoi ymmärrys ja tausta yrityskehittämisestä. 

Suurimmat haasteet niin jo toimivilla, kuin alkavillakin yrityksillä ovat yleensä myynti ja 
markkinointi, asiakasymmärrys, fokusointi, sopimusjuridiikka sekä rahoituksen hake-
minen. Nämä kaikki teemat sisällytettiin Rikastamo -prosessiin, joilla pyrittiin varmis-

Kuva: Rikastamon arvot ja 
toimintatapa

”Kumppanuuskiihdyttä-
mö -yritysten kanssa 
tehdyissä kirjallisissa 
sopimuksissa
määriteltiin pilotin 
toteutusaika, pilotin 
tavoitteet ja 
eteneminen.
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tamaan kumppanuuskiihdyttämön pilotointien onnistumisen edellytykset. Ryhmäta-
paamisten lisäksi meillä oli pilottikohtaisia tapaamisia, jolloin kävimme läpi enemmän 
luottamuksellisuutta vaativia asioita.

Rikastamon sparrausohjelman periaatteena oli luottamuksellisuus, avoimuus, toisilta 
oppiminen, yhteiskehittäminen sekä tavoitteellisuus. Oli hienoa seurata, kuinka paljon 
pilottien yhteiskehittämistä tapahtui ja kuinka paljon yritykset keskenään solmivat yh-
teistyökuvioita. Lisäksi vertaiskehittäminen oli yksi ryhmän ominaispiirteistä. Jokainen 
ryhmäläinen antoi ja sai paljon oman pilottinsa ja liiketoimintansa kehittämiseksi. Li-
säksi ryhmän dynamiikka säilyi koko sparrausohjelman ajan. Toimijoiden palautteet 
kertovat, että prosessi oli heidän kannaltaan erittäin hyödyllinen.

Kuvateksti:  Arvioikaa Rikastamon / kumppanuuskiihdyttämön toimintaa ja tuloksia 
seuraavien teemojen osalta 
5=kuvaa erittäin hyvin…1=ei kuvaa lainkaan

Teema

Rikastamo Kick off – teema: fokusointi

pilotointikohtaiset tapaamiset

teema: asiakasymmärrys

teema: sopimusjuridiikka

pilotointikohtaiset tapaamiset

teema: myynti & social selling

kumppanuuskiihdyttämön tulosten esittely

teema: rahoitus ja hissipuhe

Aika

15.10.2017

12/2017

17.1.2018

20.3.2018

04/2018

2.5.2018

20.11.

18.12.2018

Aikajana 2.  
Kumppanuuskiihdyttämö/ Rikastamo:

 

Raportin nimi: Perusraportti
Raportin otsikko: Rikastamo -feedback

3. Arvioikaa Rikastamon / kumppanuuskiihdyttämön toimintaa ja tuloksia seuraavien
teemojen osalta

Vastaajien määrä: 7

5 4 3 2 1 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

kiinnostavuus 4 3 0 0 0 7 4,57 5

57,14% 42,86% 0% 0% 0%

uudistaminen 3 3 1 0 0 7 4,29 4

42,86% 42,86% 14,28% 0% 0%

hyödyllisyys 4 3 0 0 0 7 4,57 5

57,14% 42,86% 0% 0% 0%

vaikuttavuus 2 5 0 0 0 7 4,29 4

28,57% 71,43% 0% 0% 0%

Yhteensä 13 14 1 0 0 28 4,43 4

kiinnostavuus

uudistaminen

hyödyllisyys

vaikuttavuus

4,6

4,3

4,6

4,3

Keskiarvo

0 1 2 3 4 5

Keskiarvo 4,4

”Jokainen ryhmäläinen 
antoi ja sai paljon 
oman pilottinsa ja 
liiketoimintansa 
kehittämiseksi.
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Toimijoiden kokemukset Rikastamo -prosessista 
Useiden vuosien kokemus yrityskehittämisestä on lisännyt ymmärrystämme siitä, mitkä 
tekijät ovat usein menestyvien innovaatioiden taustalla. Tätä tematiikkaa hyödyntäen 
saimme varmasti parhaan panos-hyöty suhteen prosessiin, joka näkyy hyvinä palaut-
teina koko prosessista. Kysyimme palautetta koko prosessista, muutoksista, joita tä-
mä sparrausprosessi on saanut aikaan toimijoissa, sekä yleistä mielikuvaa hankkeesta 
verrattuna yleiseen mielikuvaan hankkeiden vaikutuksista. Alla poimintoja kyselystä.

 

Raportin nimi: Perusraportti
Raportin otsikko: Rikastamo -feedback

2. Missä määrin Rikastamo / kumppanuuskiihdyttämö on saanut aikaan muutoksia
seuraavilla osa-alueilla?

Vastaajien määrä: 7

5 4 3 2 1 0 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

yritysyhteistyön lisääminen 1 4 2 0 0 0 7 3,86 4

14,29% 57,14% 28,57% 0% 0% 0%

uusien kumppanuuksien lisääntyminen 2 4 1 0 0 0 7 4,14 4

28,57% 57,14% 14,29% 0% 0% 0%

oman toimintaympäristön muutokset 0 4 3 0 0 0 7 3,57 4

0% 57,14% 42,86% 0% 0% 0%

myynnin kasvu 0 2 2 1 2 0 7 2,57 3

0% 28,57% 28,57% 14,29% 28,57% 0%

uudet asiakkuudet 0 1 2 1 2 0 6 2,33 2,5

0% 16,67% 33,33% 16,67% 33,33% 0%

uudet tuote- ja palveluinnovaatiot 2 4 1 0 0 0 7 4,14 4

28,57% 57,14% 14,29% 0% 0% 0%

merkittävät kontaktit (esim. ostaja tai
päättäjä)

0 3 4 0 0 0 7 3,43 3

0% 42,86% 57,14% 0% 0% 0%

Yhteensä 5 22 15 2 4 0 48 3,46 4

yritysyhteistyön lisääminen

uusien kumppanuuksien lisääntyminen

oman toimintaympäristön muutokset

myynnin kasvu

uudet asiakkuudet

uudet tuote- ja palveluinnovaatiot

merkittävät kontaktit (esim. ostaja tai päättäjä)

3,9

4,1

3,6

2,6

2,3

4,1

3,4

Keskiarvo

0 1 2 3 4 5

Keskiarvo 3,5

”Useiden vuosien 
kokemus 
yrityskehittämisestä on 
lisännyt ymmärrystäm-
me menestyvien 
innovaatioiden 
taustalla olevista 
tekijöistä. 

 

Raportin nimi: Perusraportti
Raportin otsikko: Rikastamo -feedback

3. Arvioikaa Rikastamon / kumppanuuskiihdyttämön toimintaa ja tuloksia seuraavien
teemojen osalta

Vastaajien määrä: 7

5 4 3 2 1 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

kiinnostavuus 4 3 0 0 0 7 4,57 5

57,14% 42,86% 0% 0% 0%

uudistaminen 3 3 1 0 0 7 4,29 4

42,86% 42,86% 14,28% 0% 0%

hyödyllisyys 4 3 0 0 0 7 4,57 5

57,14% 42,86% 0% 0% 0%

vaikuttavuus 2 5 0 0 0 7 4,29 4

28,57% 71,43% 0% 0% 0%

Yhteensä 13 14 1 0 0 28 4,43 4

kiinnostavuus

uudistaminen

hyödyllisyys

vaikuttavuus

4,6

4,3

4,6

4,3

Keskiarvo

0 1 2 3 4 5

Keskiarvo 4,4
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Kyselyssä oli myös avoimia vastauksia ja kysyttäessä kumppanuuskiihdyttämön Rikas-
tamo-prosessiin liittyviä pysyviä vaikutuksia toimijat vastasivat:

Saimme palvelumuotoiltua uudentuotteen joka jää valikoimaamme

Osaamistason korotus on selkeää hyötyä. Oppimisen nopeuttaminen. Verkostoitu-
misvaikutus merkittävä, pääsy osaajiin aivan olennainen. Uusia tietovirtoja syntyi. 
Koen myös, että itsellä on iso vastuu, miten lähtee hyödyntämään Rikastamon työs-
kentelyä. Kokemukseni on, että hyötyjä tulee ilmenemään vielä tulevaisuudessa lisää.

Päivitetty verkosto ja kumppanuussuhteet.

Jouduimme katsomaan ideaamme monesta uudesta näkökulmasta, ihan huippu-
juttu, ja löysimme sen oleellisen, mistä pidetään kiinni ja mihin sekä uskottavuus ja 
”myynti” perustuu.

Uusia toimintamalleja käytäntöön.

Ymmärrys oman toimialan sijoittumisesta palveluverkostoon kasvoi. 

Kysyttäessä myös vielä avointa palautetta Sitran tai Business Jyväskylän toimintaan liit-
tyen saimme myös myönteisiä vastauksia liittyen kokeilukulttuurin lisäämiseksi.

Onnistunut ohjelma. Piija Äijänen huippuhenkilö vetämään, koska osaa käyttää laa-
jat verkostonsa ohjelman hyödyksi. Aina löytyy neuvo, kun kysyy. Osaa vinkata suun-
tia, joita kannattaa tutkia. 

Erittäin tervetullut toimintamalli yhteistyön lisäämiseksi. 

Kokeilukulttuuriin perustuva toimintamalli, jossa voi koetella palvelujen rajapintoja.

 

Raportin nimi: Perusraportti
Raportin otsikko: Rikastamo -feedback

9. Arvioi Rikastamon / Kumppanuuskiihdyttämön tuloksia verrattuna yleiseen
mielikuvaanne hankkeiden tuloksista?

Vastaajien määrä: 7 , valittujen vastausten lukumäärä: 7

5 4 3 2 1 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

Tulokset 3 2 2 0 0 7 4,14 4

42,86% 28,57% 28,57% 0% 0%

Yhteensä 3 2 2 0 0 7 4,14 4

Tulokset

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Raportin nimi: Perusraportti
Raportin otsikko: Rikastamo -feedback

9. Arvioi Rikastamon / Kumppanuuskiihdyttämön tuloksia verrattuna yleiseen
mielikuvaanne hankkeiden tuloksista?

Vastaajien määrä: 7 , valittujen vastausten lukumäärä: 7

5 4 3 2 1 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

Tulokset 3 2 2 0 0 7 4,14 4

42,86% 28,57% 28,57% 0% 0%

Yhteensä 3 2 2 0 0 7 4,14 4

Tulokset

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
5 = paremmat kuin yleisesti, 1 = heikommat kuin yleisesti
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Kumppanuuskiihdyttämön pilotointien tulokset
Kumppanuuskiihdyttämön tuloksia esiteltiin hankkeen päätöseminaarissa 20.11. Jy-
väskylän Paviljongissa. Jokainen kumppanuuskiihdyttämössä oleva pilotti esitteli läh-
tötilanteen ja hankkeen aikana saavutetut tulokset asiakaspalautteineen. Lisäksi ku-
vattiin pilotointien osalta mahdolliset haasteet sekä soveltuvuus esimerkiksi tulevaan 
valinnanvapauskokeiluun. Seuraavaksi käydään läpi jokaisen pilotin omaa raportointia 
siitä, mitä kumppanuuskiihdyttämössä on tehty, ja mitä vaikuttavuutta on saatu aikaan.

Evogenom- Geenitieto osana henkilön hoitosuunnitelmaa
Hyvinvoinnista elinvoimaa hankkeen kumppanuuskiihdyttämöpilotin aikana keräsim-
me tietoa asiakkailtamme sekä yhteistyökumppaneiltamme koskien uutta Evogenom 
-Pharma tuotetta. Pilotoimme tuotettamme kaksi kertaa tuotteen eri versioilla apteekis-
sa. Haastattelimme apteekkareita sekä lääkäreitä tuotteemme edelleen kehittämiseksi. 
Tuotteemme oli myös apteekkariliiton farmakologisen asiantuntijaryhmän arvioitavana. 

Saamiemme palautteiden pohjalta kehitimme tuotettamme sisällöllisesti sekä laadul-
lisesti. Tulkinnan helpottamiseksi olemme myös aloittaneet yhteistyön suomalaisen 
Abomics Oy:n kanssa.

Pilotin loppupuolella saimme tuotteemme valmiiksi kaupallistettavaksi. Tuotteen jake-
lutieksi valittiin apteekkiverkosto. Tuote tulee Suomessa jakeluun tammikuussa. Jake-
lusta vastaa apteekkarien tukku Medifon Oy, joka jakelee yli 800 apteekkiin tuotteita. 

Tuotteen nimi on Evogenom -pharma. Pakkauksessa on myös Apteekki -tuotemerkki.

Suomen osalta pilotin aikana tehty kehitystyö vaikuttaa siis onnistuneelta ja jakelu tuot-
teen levittämiseksi on jo sovittu. Valitsemiemme kohdemaiden osalta olemme tehneet 
jakelutievalinnan liitteenä olevan selvitystyön perusteella.

Pilotin aikana saimme huomata palautteen ja asiantuntijoiden kommenttien huomioi-
misen tärkeyden. Tällaisen tuotteen kehittämisessä sen on ensiarvoisen tärkeää. Tär-
keää on myös osata kohdentaa rajalliset resurssit oikeaan kohtaan ja ajoittaa tekemiset 
oikein. Meidän kannalta erittäin onnistunut hanke, kertoo Evogenom kokonaisuudesta.

Fluente Kumppanit Oy -Eturauhastutka -Miesten sähköinen 
eturauhasvaivojen arviointi
Fluente Kumppanit Oy:n kehitteli pilotissa miesten eturauhasvaivaan liittyvää (Prosta-
teRadar) digitaalista tutkaa tai seulaa. ProstateRadar-hankkeessa toteutettiin palvelu-
muotoilun avulla sekä minimiratkaisun (MPV) testaus loppukäyttäjien kanssa. Lisäk-
si toteutettiin urologi-, lääkäri- ja hoitajahaastattelut. Neuvoteltiin muutamia sijoittaja 
neuvonpitoja. Sekä päästiin Omatieto-varantoyhteyden yhteiskehittämiseen Kelan ja 
THL:n kanssa. Päätulokset ja johtopäätökset pilotointi -hankkeesta listattuna ovat:

• Urologi- ja yleislääkärihaastattelut osoittivat, että miehen hoitopolku sisältää 
alavirtsateiden vaivojen arvioinnin, virtsapäiväkirjan ja virtausmittauksen, paljas-
tuu myös seksihuolia. Selvitettiin validoidut menetelmät ja laajennettiin syksyllä 
2017 MVP:ia lisäämällä aloitussivulle painikkeet Virtausmittaus, Virtsapäiväkirja, 
PSA-kotitesti ja Oma-arvio Sex palvelukuvauksin. 

”Evogenom: Pilotin 
aikana tehty kehitystyö 
vaikuttaa onnistuneelta 
ja jakelu tuotteen 
levittämiseksi on jo 
sovittu.
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• ”PR soveltuu perusterveydenhuollon hoitajien työkaluksi.” Tämä palaute saatiin, 
kun palaveroitiin Urologihoitajat ry:n kanssa PR-OmaHoidon kokonaisuudesta 
maaliskuussa 2018.

• Miehet hakevat luotettavaa tietoa eturauhasen liikakasvusta, haluavat PR-Oma-
Hoitopalvelun nettiohjaukseen rautalankamallin ja mieluiten käyttää sitä lääkä-
rin suosittelemana. Päätulokset palvelumuotoilun työpajasta ja MPV:n testauk-
sesta. Osallistujina kuusi 54-78 -vuotiasta miestä. Toteuttajana helmikuussa 
2018 GrowthSetters Oy Jyväskylästä. 

• Eniten miehiä kiinnosti PR-OmaHoitokokonaisuudessa Oma-arvio, Virtsapäivä-
kirja ja Täsmäohjeet Omahoitoon. OmaKanta ja e-resepti ovat tuttuja. MVP-käyt-
töliittymä olettaa liikaa mies-käyttäjän tietämyksestä. Johtopäätös: otettava 
paremmin suuri enemmistö huomioon. 10 miehen palaute MPV:n käyttäjätes-
tauksesta email-linkin kautta helmikuu 2018. PR-tiimin oma toteutus.

• Lääkäreitä ja urologeja kiinnostaa vastaanoton tehostuminen, kun esitiedot on 
käytettävissä etukäteen. Urologi-, lääkäri- ja hoitajahaastatteluissa ilmeni, että 
mies tekee joka tapauksessa itsearvion ennen vastaanottoa, siksi sähköinen 
tulos etukäteen lääkärille tehostaa vuorovaikutusta. Miehen Oma-arvion tulos-
ten käyttö etälääkärikonsultaatiossa on työn alla yhteistyössä Medics24 kanssa. 
Kutsulistalla on 50 kohderyhmän miestä ja tavoitteena toteuttaa viisi miehelle 
ilmaista etäkonsultaatiota yleislääkärin kanssa.

• OmaTietoVarantoyhteys (PHR) toteutuu yhteiskehittämisenä Kelan ja THL:n 
kanssa. PR-tiimille tuli yllätyksenä, että PHR ei ollut rajapinnoiltaan valmis syk-
syllä 2017, vaan Kela ja THL kutsuivat ratkaisutoimittajia yhteiskehittämiseen. 
Raskaudestaan huolimatta toimintamalli on pakottanut perehtymään tervey-
denhuollon kansainväliseen FHIR-standardiin ja osaamispääoma on kasvanut 
hyppäyksellä. PR-tiimi on saanut Kelan hyväksynnän Oma-arviolle, Virtsapäiväkir-
jalle ja Virtausmittaukselle loppusyksystä.

• Markkinoille tulo tapahtuu ensivaiheessa terveydenhuollon palveluihin ”ke-
vyt”-integroitumalla. Miehet haluavat luotettavan tahon suosittelemaan PR:ia, 
palvelumaksu ilman sitä tuntuu vieraalta. Lääkärit haluavat tehokkaampaa vuo-
rovaikutusta vastaanotolla. Terveyspalveluyritys haluaa digitalisoida palvelupol-
kua sähköisellä asioinnilla ja säästää työaikaa. Tässä yhtälössä PR:n on syötet-
tävä miehen tulostieto palveluyrityksen järjestelmään ja lääkärin käyttöliittymä 
tietoihin on olennaisen tärkeä. Ensimmäinen mockup lääkärinäkymästä tehty 
Slush 2018 esittelyyn. 

• Kansainvälistymispolku rakentuu myös white label -strategialla. Apottikonsul-
taatiossa, Slush 2017-keskusteluissa ja sijoittajaneuvonpidoissa ilmeni, että 
PR-tyyppiset palvelut tuottavat lisäarvoa kansainvälisille perusjärjestelmätoimit-
tajille, kun niillä on riittävästi loppukäyttäjiä ja linkittyminen miehen palvelupol-
kuun on ammattilaisille selkeä.

Palvelumuotoilu ja käyttäjätestaus hankkeessa osoittivat, että vertailutiedon saaminen 
PR:stä olisi miehistä houkuttelevaa. Selvitystyö on käynnissä, miten vertailuun tarvittava 
tietomassa pystytään tulevaisuudessa toteuttamaan. Miesten toivoma PR-käyttöliitty-
män ”rautalankamalli” on toteutettava ja kustannukset selvitetty, rahoitusta seuraaval-
le pilotille kootaan. Lääkärinäkymä miehen PR-tuloksiin on kaupallistumisen edellytys 
ja sen kehittämiseen etsitään rahoitusta. OmaTietoVarannon yhteyden aukaiseminen 
on työnalla, nyt kun Kelan hyväksynnät on saatu (marraskuussa 2018). Testaus toteu-
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tetaan kaksivaiheisena Kelan ohjeiden mukaan ja lisäksi toteutetaan Kelan auditointi 
Fluenten omana kustannuksena. Lopputuloksen tässäkin hankkeessa on erityisen tär-
keää esimerkiksi Omatietovarantoon liittyvät liittymäpinnat yksityisen toimijan ja Kelan 
kanssa.

EKG-Training - Liikunnallinen EKG seurattu kuntoutus sydänpotilaiden/ 
sepelvaltimotautipotilaiden hoidossa
Fysio Center Jyväskylä Oy ja EKG-training ovat olleet mukana Jyväskylän kaupungin 
“Hyvinvoinnista elinvoimaa” -hankkeessa, jossa 8-10 kuukautta kestävän jakson aika-
na pilotoitiin liikunnallista reaaliaikaisesti seurattua ja progressiivisesti etenevää EKG- 
kuntoutusta sydänpotilaiden ja sepelvaltimo-tautipotilaiden hoidossa. Pilotin tarkoi-
tuksena oli luoda ja tuotteistaa palvelusetelituote, jolla pystytään saamaan aikaan 
kansantaloudellisesti merkittäviä säästöjä, sekä ennaltaehkäisyn, että kuntoutuksen 
kautta sydänpotilaiden hoidossa. 

Pilotin aikataulu oli seuraavanlainen:
• Joulukuu 2017: ryhmäläisten rekrytointi 
• Tammikuu 2018: alkutestaukset 
• Maaliskuu 2018: 8.3.2018 ryhmien aloitus (harjoittelu 2 x vk:ssa kolmen kuukau-

den ajan) 
• Kesäkuu 2018: vk 24 ja 25: välitestit ª omaharjoittelu kotiohjeiden mukaan 3 kk 
• Elokuu 2018: 7.8.2018: soitettu kuntoutujat läpi ja keskusteltu omaharjoittelusta 
• Lokakuu 2018: Ryhmän lopputestaukset 

Palautetta sydänkuntoutuksen ryhmäläisiltä:  
• kesän aikainen omatreeni ei toiminut ª koko pilotin aloitus syksylle, ei olisi niin pit-

kiä loma-aikoja välissä ja kuumuutta 
• ryhmät olleet hyviä ª on oppinut tuntemaan oman rasitustason 
• vointi parantunut 
• henkilö on motivoitunut pilotin jälkeen liikunnasta 
• lihaskuntoharjoittelu teki hyvää 
• löysin itselleni turvalliset sykerajat, joiden puitteissa liikkua 
• ohjaajien toiminta oli asiantuntevaa ja ihmisläheistä 

Nyt pilotoitua mallia EKG-Training Oy käyttämään jatkossa kaikkien uusien ryhmään 
tulevien asiakkaiden kanssa. Koska uusia ryhmäläisiä tulee eri tahtiin, niin tällä hetkellä 
uudet ryhmäläiset sijoitetaan jo olemassa oleviin ryhmiin, mutta heidän kanssaan to-
teutetaan nyt pilotoitua konseptia. Tavoitteena on kuitenkin, että jatkossa uusia ryhmiä 
pystyttäisiin aloittamaan 2-4 krt vuodessa. Jotta tavoite uusien ryhmien kanssa toteu-
tuisi vaatii se parempaa asiakasohjausta julkiselta puolelta esimerkiksi juuri palveluse-
telin muodossa. 

Pilotoidun mallin levittäminen ja sen markkinointi ovat myös edunvalvontaan liittyvää vai-
kuttamistyötä. Vaikuttamistyön taustalla on pyrkimys saada sydänkuntoutukseen palve-
luseteli. Pienten toimijoiden resurssit eivät tule riittämään julkisen sektorin päättäjien vai-
kuttamiseen palvelusetelin osalta, joten siihen tullaan tarvitsemaan myös muuta apua. 

EKG -Training on pilottihankkeen aikana tehnyt yhteistyötä Suomen sydänfysiotera-
peuttien kanssa. Jatkossakin yhteistyö jatkuu. EKG -Training on järjestänyt tutustumisia 

”EKG-Training: Pilotti 
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sydänkuntoutusryhmiimme sekä infotilaisuuksia. EKG- Training on myös kontaktoinut 
kaikki mahdolliset yhteistyötahot niin kolmannelta sektorilta, perusterveydenhuollosta 
kuin erikoissairaanhoidostakin. 

Mallin levittäminen etäteknologiaa hyödyntäen on mahdollista myös alueille, joilla ei 
erikoispalveluja luonnollisesti ole. Sydänkuntoutuksen palvelusetelin toimintamalli on 
tällaisenaan monistettavissa valtakunnallisesti, mikäli tahtotila löytyy. 

EKG -Training sai hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen kumppanuuskiihdyttämön tes-
tattua palvelukonseptin toimivuutta ja hinnoittelua. Itse pilotti oli asiakkaille maksuton, 
mutta pilotin avulla pystyivät laskemaan kuntouksen todelliset kustannukset realisti-
semmin, joka mahdollisti palvelusetelin hinnoittelun. Pilotti antoi EKG-Trainingille myös 
arvokasta tietoa kehityskohteista ja he pystyivät pilotin aikana käyttöönottamaan uu-
den laitteiston. 

Lookinno / Medics24 - Ketterä Lähipiste-konsepti perusterveydenhuollossa
Pilotin tavoitteena oli saada käyttökokemuksia sekä ammattilaisten, että asiakkaiden 
puolelta lähipistekonseptin ja sen prosessien toimivuudesta. Lähipistettä varten suun-
niteltiin Picea Interiorin toimesta 8 m2 pinta-alan kahteen osaan modulaarisesti jaet-
tava tilaelementti, jonka toinen isompi puoli palvelee näytteenottoprosessin ja toinen 
hieman pienempi etävastaanottoprosessin tarpeita. Tilaelementin suunnittelussa oli 
mukana Picea Interior, Yhtyneet Medix laboratoriot ja Medics24. 

Tilanelementin suunnittelu näytteenottolaitteiston tarpeiston ja Valviran ohjeistuksen 
mukaan osoittautui oletettua suuremmaksi, johtuen osaksi siitä, että kustannustaso lo-
pullisessa ratkaisussa täytyi pystyä pitämään kohtuullisena ja jo varhaisessa vaiheessa 
huomattiin, että suunnittelu ja prototyypin valmistus tulee viemään odotettua pidem-
män ajan. Prototyyppi tilaratkaisusta valmistui lokakuussa 2018, joka on tällä hetkellä 
varusteltavana Yhtyneet Medix laboratoriot Oy:n tiloissa. Haasteita toi yrityksen mu-
kaan myös etädiagnostiikkalaitteiden osin rajoittuneet ominaisuudet, joita jouduttiin 
kiertämään osaratkaisuilla.

Medics24 aloitti testaamaan hoitajavetoisia etävastaanottoprosesseja etädiagnostiik-
kaa hyödyntäen ilman varsinaista tilaelementtiä Kannonkoskella helmikuusta 2018 al-
kaen. Tuotettu palvelu sisältää sähköiset lähetteet ja näytteenotot sekä etälääkärivas-
taanoton tarvittaessa avustettuna. Asiakaspalaute palvelusta on ollut kouluarvosanalla 
mitattuna keskimäärin 9. Palaute kerätään sähköisen vastaanottotapahtuman jälkeen. 
Pisteellä on tehty myös kampanjoittain lääkäripäiviä, jolloin lääkäri on fyysisesti tavat-
tavissa ja suullinen palaute on ollut poikkeuksetta positiivista. Palvelua on suunniteltu 
laajennettavan kattamaan myös työterveyden tarpeita.

Lähipistekonsepti on herättänyt erittäin paljon kiinnostusta myös terveydenhoitotoi-
mialan ulkopuolella toimivissa tahoissa ja sen käyttöönotosta on käyty keskusteluja 
erilaisten ketjujen kanssa. Lähipistekonsepti pystytään liittämään kumppanin brändiin 
yhdessä etäterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kanssa. Prototyypin tilaelementin 
käyttöönottoa suunnitellaan vuodenvaihteeseen ja sitä tullaan käyttämään asiakasvas-
taanottoon. 

”Medics24: 
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Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry – Lähipalvelut Jyväskylän 
sivukylillä – vaihtoehtoja maakunnan ja kunnan palvelutarjontaan 
Kumppanuuskiihdyttämön pilotissa haluttiin selvittää kylillä asuvien eri-ikäisten ihmis-
ten palvelutarpeita. Hankkeen resurssina on ollut verkostokoordinaattori (Paula Määt-
tä) ja hankkeeseen palkattu kyläpalvelujen kehittäjä (sairaanhoitaja Hanna Tiihonen), 
jonka tehtävänä oli kotikäynnein selvittää kylillä asuvien eri-ikäisten ihmisten palvelujen 
tarvetta ja saatavuutta sekä tarjota palveluja oman ammattiosaamisensa pohjalta eli 
tuottaa asiakasymmärrystä ja rakentaa asiakkuusprofiileja. 

Marraskuusta 2017 marraskuuhun 2018 kotikäyntejä kertyi vajaa 300, suurimpana 
ryhmänä sivukylillä asuvat yli 80-vuotiaat ikäihmiset. Toinen tärkeä ryhmä oli pienten 
lasten perheet, joissa kotiin tuleva terveydenhuollon ammattilainen koettiin suureksi 
helpotukseksi, kun ei tarvinnut lähteä 20-30km:n päähän sairaan lapsen kanssa. Han-
na Tiihonen käytti kotikäynteihin noin 400 tuntia eli teki 20-prosenttista työaikaa. Hin-
talappu oli noin 9000€.

Verkostokoordinaattorin (= yhdistyksen oma resurssi kokeilussa) tehtävänä oli asia-
kasymmärryksen kautta lähestyä olemassa olevaa/kehittyvää palveluverkkoa. Paula 
Määttä osallistui pilotin aikana erilaisiin verkostoneuvotteluihin ja –työpajoihin, jois-
sa etsittiin ratkaisuja esille nousseisiin palvelutarpeisiin. Lähtökohtana oli lähipalvelut 
kylillä, jotka ovat julkisen terveydenhuollon ja ikäihmisten kotipalvelun näkökulmasta 
Jyväskylän katvealueella, kun etäisyydet näihin palveluihin ovat 20–30 km. Sote-uudis-
tuksen ja julkisen palvelun verkostotapaamisia oli yhteensä 55, muita pilotin tarjoamia 
rikastamo- ja soteuttamo- tilaisuuksia reilut 20.

Tikkalassa asuva kyläpalvelujen kehittäjä tarjosi lähiapua reilulle sadalle asiakkaalle 
viiden kylän alueella (työmatkat naapuriperheestä naapurikylille max 10km). Noin 
puolet asiakkaista oli lapsiperheitä tai työikäisiä aikuisia, toinen puoli ikäihmisiä, joista 
vajaa puolet asui yksin. Terveydentilan arviointeja, toimenpiteitä ja niiden seurantaa 
oli noin 150 eli yhtä monta käyntiä 20-30km:n päässä olevaan terveyskeskukseen 
korvautui kyläpalvelujen kehittäjän kotikäynnillä. Vanhemmilla säästyi ajokilometrejä 
ja työaikaa ja ikäihmisillä monta Kela-taksikyytiä, sillä julkinen liikenne ei palvele näil-
lä sivukylillä ja aika harvalla ikäihmisistä on oma auto. Kyläpalvelujen kehittäjä tarjosi 
huomattavan lisäavun ikäihmisten kotihoitoon ja kotona selviytymiseen, erityisesti 
yli 80-vuotiaiden kohdalla, joita oli yhteensä 22 (12 asui yksin). OIVA-keskus, jossa 
ikäihmisten palvelutarve arvioidaan, oli yhteydessä kyläpalvelujen kehittäjään, kun 
lisäresursseja tarvittiin.

Verkostokoordinaattorin työn perusongelma oli se, että uusi sote-maakuntamalli ei 
toteutunutkaan vuoden 2019 alusta (kuten hankesuunnitelmaa kirjoitettaessa vielä 
oletettiin) vaan karkasi vähintään vuoteen 2021. Kuitenkin lähipalvelumallin ankkuroi-
misesta nykyiseen palvelujärjestelmään neuvoteltiin eri tahojen kanssa: Medics24, Pos-
ti Kotipalvelu, Korpilahden terveysasema/Mehiläinen, Jyväskylän vanhuspalvelut (mm. 
kotihoito, palvelusetelitoiminta, omaishoidon tuki, perhehoito).

 Kokeillun lähipalvelun tarve on suurin kylien lapsiperheillä ja ikäihmisillä (painopiste yli 
80-vuotiaissa). Tikkalan alue houkuttelee edelleen lapsiperheitä päiväkodin ja koulun 
takia. Tikkalaan onkin pilotin neuvotteluissa suunniteltu Korpilahden perhekeskusver-
koston toimipistettä, jonne saataisiin lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon sekä 
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– toivottavasti – kyläsairaanhoitajan vastaanotot suunnitellun Tikkalan senioritalon yh-
teisiin tiloihin. Ikäihmisten kotipalveluun kehitetään lähipalvelutiimi/osuuskunta, joka 
alihankkijana voi tuottaa läheltä tarvittavan avun, palvelu- tai asiakassetelein tai henki-
lökohtaisen budjetin kautta. Näihin ratkaisuihin tarvitaan kuitenkin SOTE-RATKAISUJA

Yhteenveto kumppanuuskiihdyttämön piloteista
Kaikki kumppanuuskiihdyttämössä mukana olleet pilotit olivat hyvin erilaisia. Kuten So-
teuttamoja, näitäkin pilotointikokeiluja tarvitaan. Pilotoinneista on saatu tärkeää tietoa 
esimerkiksi Kelan Omatietovarannon auditointiin liittyvistä vaatimuksista, sekä tehty 
kansallista vaikuttamistyötä uuden kansallisen palvelusetelituotteen tarpeellisuudesta 
sydänkuntouksen saralla. Palveluseteliä voitaisiin käyttää myös ennaltaehkäisevästi, 
jolloin asiakaslähtöisyys ja ihmislähtöisyys toteutuisivat.  ”Palveluseteleiden käyttö sopii 
erityisen hyvin kuntoutuspalveluihin – kuntoutusta lähipalveluina tuottavia pk-yrityksiä 
ja ammatinharjoittajia löytyy joka kunnasta. Tuki- ja liikuntaelinoireisen tai mielenterve-
yden häiriöstä kärsivän nopea asiantuntijan arvioon ja hoitoon pääsy on tehokas tapa 
välttyä pitkiltä sairauslomilta ja vaivojen pitkittymiseltä. Kun kuntoutukseen päästään 
oikea-aikaisesti, sekä jonot että terveydenhuollon kustannukset pienenevät. ” Tästä li-
sää oheisessa artikkelissa https://kuntoutusyrittajat.fi/palvelusetelilla-lyhennetaan-hoi-
tojonoja-ja-valtetaan-vaivojen-pitkittymista/

Pilotoinneissa mukana ollut Evogenom pystyi luomaan hankkeen aikana kokonaan uu-
den tuotteen. Heidän sanojensa mukaan ilman Hyvinvoinnista elinvoimaa hankkeen 
kumppanuuskiihdyttämöä he olisivat keskittyneet kokonaan Sport puolen tuotteisiin, 
eivätkä olisi lähteneet kehittämään lääkevasteaineeseen perustuvaa geenitestiä. Vaih-
toehtoisesti tämä kehittäminen olisi tapahtunut huomattavasti myöhemmin. Tarkka 
yksilöllinen tieto perinnöllisistä lääkevasteista tai mahdollisista genetiikasta johtuvista 
haitallisista sivuvaikutuksista parantaa hoidon ihmislähtöisyyttä sekä kustannustehok-
kuutta. Hankkeen aikana Evogenom myös tunnisti sähköisen kaupan ulkopuolelta eri-
laisia jakelukanavia, mm. apteekit.

Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry pilotoi hankkeessa osuuskuntamallin ra-
kentamista kylille, joissa peruspalvelut ovat perinteisesti kauempana. Pilotoinnin aikana 
selvisi, että menestyäkseen tämänkaltainen toiminta tarvitsee selkeän liityntäpinnan 
osaksi maakunnan sote -palvelujärjestelmää. Kylillä tuotettavat lähipalvelut mahdol-
listaisivat asukas- ja väestöystävällisen palvelutarjonnan. Kokeilussa tuli esille tärkeää 
tietoa esimerkiksi potilastiedon kirjaamiseen ja tiedonkulkuun liittyviä asioita. Mihin 
esimerkiksi ”kyläsairaanhoitaja” tai kolmassektori kirjaa tulevaisuudessa esille tulevia 
hoidon tarpeita tai tehtyjä toimenpiteitä, jos integraatioita käytettäviin potilastietojär-
jestelmiin ei ole olemassa. Kyläpalveluja kehitettäessä asioita tulee lähestyä asiakasym-
märryksen kautta hyödyntäen jo kylillä olemassa olevia palveluverkkoja.

Huomionarvoista on, että usein uudet innovaatiot eivät tarvitse niinkään julkista ra-
hoitusta, vaan palveluohjausta. Tarvitaan tietoisuuden lisäämistä siitä, millaisia pal-
veluja asiakkaille on tarjolla, ja mistä ohjaus kyseisiin palveluihin tapahtuu. Jatkossa 
tulisi miettiä, miten varmistamme myös yksityisen sektorin innovaatioiden liittymä-
pinnat julkisen perusterveyden- tai erikoissairaanhoidon palveluihin.  Miten saisim-
me julkisen sektorin avaamaan omia alustojaan yksityisten toimijoiden pilotointeja 
varten, jotta nämä toimijat saisivat referenssejä siitä, että tuote tai palvelu toimii. 
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Nämä avaamiset mahdollistaisivat yhteiskehittämisen ennen tuotteen tai palvelun 
kaupallistamista. 

Yhtenä tuloksena voidaan mainita, että kumppanuuskiihdyttämön yritykset solmivat ri-
kastamon aikana useita yhteistyösopimuksia keskenään. Tämä tarkoittaa sitä, että pys-
tyimme luomaan tavoitteellisen Rikastamo-prosessin aikana avoimen ja luottamukselli-
sen ympäristön, joka mahdollisti omien haasteiden ja kipupisteiden jakamisen toisille. 
Avoimuus oli iso tekijä yhteistyösopimusten solmimisessa, sillä näin jokainen mukana 
ollut yritys tunnisti omat ja toisen vahvuudet.

Kun yritykset ja muut toimijat lähtevät mukaan yhteiseen kehittämisprosessiin, avaa se 
usein ovia myös ryhmän ulkopuolella. Avaamalla omaa liiketoimintaasi muille, kynnys 
kohdata ja tulla kohdatuksi madaltuu kerta kerran jälkeen. Usein yritykset ja muut toi-
mijat kamppailevat arjessaan aika samankaltaisen haasteiden parissa, ja mitä enem-
män niistä uskaltaa puhua, sitä enemmän tulee sanoittaneeksi myös niitä omia ke-
hittämiskohteita. Jokainen kumppanuuskiihdyttämössä mukana ollut toimija koki, että 
Rikastamo-prosessi madalsi kynnystä tehdä yhteistyösopimuksia myös ryhmän ulko-
puolella.

 

Raportin nimi: Perusraportti
Raportin otsikko: Rikastamo -feedback

7. Oletko Rikastamon / kumppanuuskiihdyttämön aikana solminut yhteistyösopimuksia
ryhmässä olevien yritysten kanssa?

Vastaajien määrä: 5 , valittujen vastausten lukumäärä: 10

n Prosentti

Lookinno Oy / Medics24 4 80%

Fluente kumppanit 3 60%

Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdisty ry. 1 20%

Fysiocenter Jyväskylä Oy / Ekg -training 1 20%

Evogenom 1 20%
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Raportin nimi: Perusraportti
Raportin otsikko: Rikastamo -feedback

8. Oletko Rikastamo / kumppanuuskiihdyttämön aikana solminut ryhmän ulkopuolella
uusia yhteistyösopimuksia

Vastaajien määrä: 7

n Prosentti

Kyllä 7 100%

Ei 0 0%

100%Kyllä

Ei
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Hyvinvoinnista elinvoimaa 
-hankkeen viestintä

Hankkeen tavoitteisiin ja toimintaan liittyen oli tärkeää miettiä heti alkuun, kuinka 
viestitään, kenelle ja millä aikataululla. Hankkeelle luotiin oma viestintäsuun-
nitelma, jossa oli kirjattu auki viestinnän pääkohdat hankkeen aikana. Viestin-

täsuunnitelma otti kantaa sekä sisäiseen viestintään, että hankkeen ulkoiseen viestin-
tään. Sisäinen viestintä oli yleisiä sisäisiä tiedotteita hankkeesta, kutsuja sekä raportteja 
hankkeen etenemisestä sisäisille sidosryhmille. Ulkoinen viestintä kohdentui hankkeen 
ulkoisille kohderyhmille, eli kaupungin omalle toiminnalle, yrityksille ja kolmannelle sek-
torille sekä viestimille. 

Viestintää tehtiin pääasiassa itse. Soteuttamoiden kutsut suunniteltiin ja taitettiin itse. 
Lähetimme puolivuosittain kootun uutiskirjeen, jossa oli aiheen tiimoilta ajankohtaisia 
nostoja ja seuraavien jo kalentereissa olevien Soteuttamoiden päivämäärät. Kutsut lä-
hetettiin joko sähköpostitse tai maksuttoman uutiskirjejärjestelmä Mailchimpin kautta. 
Ilmoittautumiset tilaisuuksiin koottiin webropol- työkalulla. Mailchimpin tilaajien määrä 
kasvoi koko hankkeen ajan. Hankkeen lopussa meillä oli 672 uutiskirjeen tilaajaa. 

Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeelle luotiin verkkosivut Jyväskylän kaupungin sivuil-
le heti hankkeen alkuvaiheessa. Sivut löytyvät: https://www.jyvaskyla.fi/hyvinvoinnis-
taelinvoimaa Sivuilta löytyy hankkeen yleinen viesti, mitä tehdään, kenelle ja milloin? 
Hankkeen sivuille liitettiin myös jaettavat materiaalit Soteuttamo tilaisuuksista. Kump-
panuuskiihdyttämön hakuvaiheessa hakukriteerit ja ohjeet julkaistiin Hyvinvoinnista 
elinvoimaa –sivuilla. Lisäksi Business Jyväskylän verkkosivuilla oli kootusti tietoa  hank-
keesta:  http://www.businessjyvaskyla.fi/palvelut/hankkeet_yrityksille. Hyvinvoinnis-
ta elinvoimaa -hankkeelle perustettiin myös Facebook-sivut, joissa markkinoitiin muun 
muassa Soteuttamo -tilaisuuksia sekä jaettiin lyhyitä some-uutisia kumppanuuskiihdyt-
tämöön osallistuvien yritysten piloteista.

Kumppanuuskiihdyttämön viestintä oli hieman erilaista, sillä kyseessä oli niin sanottu 
suljettu ryhmä. Aluksi tosin viestittiin pilotointirahoituksen hausta, joka avattiin toimi-
joille kesäkuussa 2017. Rahoituksen haun alkamisesta lähetettiin mm. tiedote viesti-
mille 1.6.2017 otsikolla Jyväskylän Hyvinvoinnista elinvoimaa –hankkeen pilotointirahoi-
tushaku on nyt auki. Lisäksi avointa hakua kumppanuuskiihdyttämöön markkinointiin 
myös Business Jyväskylän Facebook -sivustolla sekä Business Jyväskylän Twitter -tilil-
lä. Myös omia henkilökohtaisia kanavia käytettiin paljon. Haun sulkeuduttua kump-
panuuskiihdyttämön valinnoista tiedotettiin viestimiä sekä ulkoisia että sisäisiä sidos-
ryhmiä. Lisäksi ensimmäisestä tapaamisesta kirjoitettiin mediatiedote sekä julkaistiin 
lyhyet someuutiset, joita jaettiin hankkeen aikana sekä Business Jyväskylän että Hyvin-
voinnista elinvoimaa hankkeen Facebook-sivuilla ja Twitterissä: https://bit ly/2QXyHcl. 

”Ulkoinen viestintä 
kohdentui hankkeen 
ulkoisille 
kohderyhmille, eli 
kaupungin omalle 
toiminnalle, yrityksille 
ja kolmannelle 
sektorille sekä 
viestimille.
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Julkisuus ja tiedottaminen
Hyvinvoinnista elinvoimaa on tavoittanut kahden vuoden aikana runsaasti yleisöä sekä 
digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. Hankkeesta on kerrottu radiossa, kirjoitettu 
sekä lehdissä, digitaalisissa medioissa, uutiskirjeissä että sosiaalisen median kanavissa. 
Lisäksi hankkeen etenemisestä on tiedotettu Soteuttamoissa ja muissa järjestetyissä 
tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Alla muutamia nostoja jutuista.

Medics24 terveydenhuollon revoluution eturintamassa
http://www.businessjyvaskyla.fi/teot/medics24

Sydänkuntoutuksen innovaatiota testattiin pilotilla Jyväskylässä http://www business-
jyvaskyla.fi/teot/sydankuntoutuksen_pilotti

Kaksi Hyvinvoinnista elinvoimaa hankkeen yritystä pääsi Keski-Suomen uutisiin 
21.2.2018 teemalla Älyhoiva ja globaalit markkinat. Miten geeniteknologia muuttaa 
tulevaisuuden terveydenhuoltoa. Mukana olivat  Evogenom Oy ja Medics24 https://
areena.yle.fi/1-4363756

Jyväskylän tiedotuslehti kirjoitti numerossaan 05/2017  Ihmisläheisistä palveluista ja 
kokeilukulttuurista, jota Hyvinvoinnista elinvoimaa –hanke ja kumppanuuskiihdyttämö 
edusti http://jyvaskyla.netpaper.fi/4129

”Hankkeesta on kerrottu 
radiossa, kirjoitettu 
sekä lehdissä, 
digitaalisissa 
medioissa, 
uutiskirjeissä että 
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kanavissa.
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Hyvinvoinnista elinvoimaa 
-hankkeen opit ja kopit

Uusi toiminta vaatii uudenlaista ajattelua, uusia kumppanuuksia, verkostoitumis-
ta ja tietoisuutta. Tämä ei synny ilman, että luodaan mahdollisuuksia kohdata, 
kehittämällä verkostoja ja näin tulla tutuksi toinen toisellemme. Jyväskylässä 

kuin koko Suomessa on monia innovatiivisia toimijoita. Toimijoita, jotka omalla toimin-
nallaan voivat ratkaista osan ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvistä haas-
teista. Usein haasteena on se, että emme edes tiedä, että jollain saattaa olla ratkaisu 
haasteeseemme. Siksi on tärkeää tunnistaa ja viestiä, sekä vaikuttaa esimerkiksi julki-
seen päätöksentekoon tuomalla vaihtoehtoja tarjolle. 

Yhtä tärkeää on luoda edellytyksiä innovaatioille sekä toimijoiden kehittymiselle. Kehi-
tystyön on oltava pitkäjänteistä, joka ottaa huomioon myös mikrotoimjat. Yksittäisten 
toimijoiden kehittämisen sijaan voimme kehittää ja olla luomassa myös erilaisia ar-
voverkostoja. Verkostoja, joissa toimijat voivat keskittyä yksinään hyvinkin kapea-alai-
seen tuotteeseen /palveluun, mutta yhdistettynä toisiinsa eri toimijat yhdessä tuotta-
vat kokonaisvaltaisempaa palvelua, joka puolestaan luo arvoa kaikille mukana oleville 
toimijoille ja näin myös asiakkaille. Arvoverkostotyön vahvuutena on osaamisen yhdis-
täminen eri toimialoilta, luoden näin uutta liiketoimintaa, ratkaisuja tai innovaatioita. 
Olennaista arvoverkostotyössä on tunnistaa asiakastarve, yhdistää ennakkoluulotto-
masti eri toimialoja huomioiden digitalisaation tuomat hyödyt.

Hankkeen aikana osallistuimme aktiivisesti jäsenenä myös erilaisiin sidosryhmiin, kuten 
esimerkiksi Jyväskylässä perustettuun Hyte-foorumiin. Hyte-foorumi koostui  Jyväskylän 
kaupungin perusturvan toimialan avainhenkilöistä, alueen yrittäjistä, maakuntavalmis-
telijoista sekä yrittäjäjärjestön edustajista. Oli tärkeää kuulla eri toimijoita ja ymmärtää 
kaikkien hankkeen sidosryhmien arjen toimintaa ja haasteita. Lisäksi oli tärkeää välit-
tää tietoa eri toimijoille hankkeen tavoitteista ja huomioista, esimerkiksi pk-yritysten 
keskeisimmistä haasteista. 

Saimme hankkeen aikana palautetta eri sidosryhmistä, että he ovat tietoisempia esi-
merkiksi hankkeen järjestämistä Soteuttamoista kuin keskimäärin maakunnassa tai Jy-
väskylässä meneillään olevista hankkeista. Palautetta voidaan pitää yhtenä hankkeen 
onnistumisista, sillä pyrimme koko ajan viestimään tapahtumista sekä tuomaan ajan-
kohtaista tietoa esimerkiksi valinnanvapauskokeilun tilanteesta. Pyrimme olemaan ta-
hoillamme ketteriä ja rivakoita toimijoita. 

Yhteistyön rakentaminen alueella
Soteuttamoiden aikaan saamaa yhteistyötä yksityisen, julkisen ja kolmannen sekto-
rin välillä on tärkeää jatkaa. Keski-Suomen Sote- ja maakuntavalmistelijat ovat olleet 
tiiviissä yhteistyössä hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen ja valinnanvapauskokeilun 

”Yksittäisten toimijoiden 
kehittämisen sijaan 
voimme kehittää ja olla 
luomassa myös 
erilaisia arvoverkosto-
ja.
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toimijoiden kanssa. Jatkossa maakunnalla on iso rooli tilaisuuksien koordinoinnissa ja 
yhteistyön jatkumisessa.

Keski-Suomessa yhteistyötä voidaan jatkossa rakentaa monialaisesti ja yhteistyössä 
erilaisten verkostojen, osaamiskeskittymien tai jo olemassa olevien alustojen pääl-
le. Yhteistyötä tehtiin hankkeen aikana esimerkiksi Keski-Suomen Yrittäjät ry:n kans-
sa, joka on kiinteä osa Suomen Yrittäjien valtakunnallista organisaatiota. Alueelliset 
yrittäjäjärjestöt tukevat omalla toiminnallaan kattojärjestön tavoitteita ja huomioivat 
omassa toiminnassaan maakunnassa toimivien jäsenyritysten tarpeet. Keski-Suo-
messa on erittäin aktiivinen yrittäjäjärjestö, joka järjestää jäsenilleen koulutuksia ja 
tapahtumia. Soteuttamot ovat näin olleet myös yrittäjien omassa tapahtumakalen-
terissa esillä. 

Jatkossa erityisenä haasteena näyttäytyy se, että sote-ala on hyvin kompleksinen eri 
tuotantotapojen ja toimintaa säätelevien lakien vuoksi. Jatkossakin on suuri tarve yritys-
kehittämiselle ja yhteistyön ohjaamiselle. Tähän tarvitaan Sote-alaa, yritystoimintaa ja 
julkista toimintaa ymmärtäviä henkilöitä. Nykyisellään Jyväskylässä tulisi tarjota enem-
män sote-alan yritysneuvontaa, sekä tiivistää yhteistyötä elinkeinoyksikön ja perustur-
van toimialan välillä. Yhteistyötoiminnalle tulisi luoda toimiva malli tulevaan maakun-
taoraganisaatioon nähden.

Yrityskehittämiseen ja Sote-palveluiden asiakas- ja palveluohjaukseen tarvitaan jatkos-
sa toimintamalli, joka huomioi kokonaisvaltaisesti asiakkaiden asioinnin tarpeet. Asiak-
kaan asiointiin sisältyy myös hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja tukevia palveluita, jot-
ka asiakas maksaa itse. Palveluohjauksen ja yritysyhteistyön olisi toimittava hyvin myös 
itse maksettavien palveluiden osalta. Tällä edesautetaan asiakkaiden arjen sujumista 
niin, että he eivät ohjaudu Sote-palveluihin kovin varhaisessa vaiheessa.

Vaikka Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke itsessään päättyy, jatkamme Business Jyväs-
kylänä joidenkin teemojen osalta myös tulevaisuudessa. Ja työ yritysten kehittämiseksi 
jatkuu. Tarkoituksena on järjestää teemallisia verkottamo –tilaisuuksia, joiden perus-
tana on ekosysteemityö ja sen eri mahdollisuudet. Tavoitteena on synnyttää arvoverk-
koja, jotka yhteistyöllään pystyvät tuomaan esille omat mahdollisuutensa globaalien 
haasteiden ratkomisessa. Tämä vaatii fasilitointia, sparrausta, työpajatoimintaa sekä 
toimijoiden vahvuuksien tunnistamista. Työ on pitkäjänteistä ja vaatii avointa ja luotta-
muksellista ympäristöä.

Business Jyväskylän teemallinen ekosysteemi  
– Optimal Human Performance
Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö, Business Jyväskylä, lanseerasi ihmisen suori-
tuskykyyn liittyvän teemallisen ekosysteemin Optimal Human Performance syksyllä 
2018. Ekosysteemissä tarkastellaan ihmisen suorituskykyä fysiologian, psykologian, 
sosiologian ja digitalisaation näkökulmasta. Optimal Human Performance yhdistää 
kliinisen lääketieteen, liikunnan, liikuntalääketieteen, psykologian, kasvatustieteen, so-
siologian ja digitalisaation monialaiseksi tutkimus- ja toimintaympäristöksi. Tarkaste-
lun kohteena on yksilö (työntekijä, johtaja, huippu-urheilija, harrasteliikkuja, ikäänty-
nyt, vanhempi, nuori) arjen suorituskyvyn sekä optimaalisen elinkaaren näkökulmasta. 

”Erityisenä haasteena 
näyttäytyy se, että 
sote-ala on hyvin 
kompleksinen eri 
tuotantotapojen ja 
toimintaa säätelevien 
lakien vuoksi.
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Ekosysteemin tavoitteena on mahdollistaa ihmisen suorituskykyä parantavien ja yllä-
pitävien ratkaisujen syntyminen sekä muodostuvan liiketoiminnan kehittyminen arvo-
verkoissa. Tämä mahdollistuu asiakasorganisaatioiden, palveluja kehittävien yritysten, 
akateemisten ja tutkimustoimijoiden sekä julkisten organisaatioiden yhteistyön tulok-
sena. Ekosysteemi tähtää vaikuttavaan arvoverkkotyöhön sekä tuottamaan tuloksia 
niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Business Jyväskylä jatkaa tämän teemal-
lisen ekosysteemin muodostumisen ja kehittymisen mahdollistajana vuoden 2019 ai-
kana ja kutsuu kaikki ihmisen suorituskyvystä kiinnostuneet toimijat mukaan ekosys-
teemi- ja arvoverkkotyöhön. 

Maakuntavalmistelu
Keski-Suomen maakunta vastaa tammikuusta 2021 lähtien asukkaiden sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluista, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta sekä maa-
seudun kehittämisestä. Keski-Suomi vastaa osaltaan myös alueen elinkeinoelämän 
kehittämisestä, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisestä sekä kotouttamisen 
edistämisestä. Maakunta on tehnyt valmistelutyötä monialaisesti ja pitänyt yllä vuoro-
puhelua Jyväskylässä myös elinkeinoelämän näkökulmasta. Uudistuksen toteutus edel-
lä mainitulla aikataululla edellyttää, että lait hyväksytään eduskunnassa ennen maalis-
kuun 2019 loppua.

Meneillään olevilla valinnanvapauskokeiluilla tuotetaan tärkeää tietoa, miten ja mitä 
asiakas valitsee, kun hän saa itse valita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja halua-
maltaan tuottajalta. Samalla seurataan myös palveluntuottajien palvelukehitystä, uusia 
tuotantomalleja ja saadaan arvokasta tietoa myös palveluntuottajilta heidän asiakas-
tarpeestaan. 

Soteuttamojen kohderyhmänä on Jyväskylässä ollut julkinen-, yksityinen-  ja kolmas 
sektori. Ilahduttavasti julkinen sektori on myös ottanut Soteuttamot omakseen. Julki-
nen palveluntuotanto on Soteuttamojen myötä ymmärtänyt, että he ovat tulevaisuu-
dessa yksi tuottaja monien joukossa, ja samat liiketoiminnan lainalaisuudet koskettavat 
myös heitä. 

Jyväskylän kaupunki järjestää säännöllisesti palvelusetelitoimintaan liittyviä tuottajata-
paamisia. Tuottajatapaamisia järjestetään palvelusetelikohtaisesti 1-4 kertaa vuodessa. 
Tilaisuuksissa käydään läpi palvelusetelitoimintaan liittyvää yhteistyötä, ajankohtaisia 
asioita sekä toimintaan liittyviä mahdollisia uudistuksia. Palveluntuottajille järjestetään 
info-tilaisuus aina uusien palveluseteleiden käyttöönottojen yhteydessä. Tuottajatilai-
suuksia on pyritty järjestämään myös tukipalveluiden eli itse maksettavien palveluiden 
tuottajille noin kerran vuodessa. Jyväskylässä myös itse maksettavien palveluiden tuot-
tajat löytyvät omasta osiostaan samasta tuottajarekisteristä, johon hyväksytyt palvelu-
setelituottajat on hyväksytty. 

Keski-Suomen maakuntavalmistelijoiden ajatuksena on, että Soteuttamo-mallia hyö-
dynnetään maakunnallisen ekosysteemin synnyttämisessä (ts. maakunnan valmiste-
lussa mm. järjestäjän ja tuottajien yhteistyön ja vuoropuhelun toteuttamisessa). Maa-
kuntavalmistelun osalta vuodelle 2019 on sovittuna järjestäjän ja tuottajien välisistä 
tuottajatapaamisista sekä tuottajien muodostamien työryhmien tapaamisia. Tarkoi-
tuksena on liittää Soteuttamot jatkossa tähän yhteistyöhön esim. niin, että em. tapaa-
misten ja työryhmien lisäksi tai niiden yhteydessä toteutettaisiin vuoden 2019 aikana 

”Maakunta on tehnyt 
valmistelutyötä 
monialaisesti ja pitänyt 
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elinkeinoelämän 
näkökulmasta.
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1–3 Soteuttamo-tapahtumaa. Hankkeen aikana toteutettujen Soteuttamoiden ansios-
ta järjestäjän ja tuottajan välille on muodostunut jatkuvaa/päivittäistä epämuodollista 
yhteistyötä sekä muodollista tapaamis- ja työpajatyyppistä yhteistyötä.

Järjestöyhteistyö
Nyt meneillään oleva uudistus koskettaa kaikkia toimijoita. Näin olleen myös järjestöt 
ovat alueuudistuksen kohteena. Kunnille jää maakuntauudistuksessa vastuu kuntalai-
sen hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Tämä avaa useita mahdollisuuksia 
järjestökentälle. Tulevaisuus edellyttää kuitenkin selkää vastuunjakoa ja tavoitteiden 
määrittelyä kuntalaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Jyväskylässä hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen aikana alkoi Keski-Suomen vaikut-
tavat järjestöt –hanke. Hankkeen kohderyhmänä olivat keskisuomalaiset hyvinvointia 
edistävät järjestöt, joiden toimintaan uudistus ja uuden toimintaympäristön syntymi-
nen erityisesti vaikuttaa. Näitä ovat erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöt, joita 
maakunnassa on noin 500. Kaikkiaan maakunnassa on järjestöjä noin 5300.

Teimme yhteistyötä Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen kanssa. Tiedotus ti-
laisuuksista sekä molempien hankkeiden ajankohtaisista toimi kumpaankin suuntaan. 
Tästä esimerkkinä palvelumuotoilun sekä asiakasymmärryksen työpajat, jotka hyö-
dyttivät myös järjestyskentän toimijoita. Ensimmäinen järjestämämme Soteuttamo 
2.5.2017 oli teemaltaan Järjestöjen Soteuttamo, joka keräsi paikalle reilut 60 toimijaa. 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt toteuttivat Keski-Suomen alueella oheisen kartoi-
tuksen: http://www.kyt.fi/images/vaikuttavat/j%C3%A4rjest%C3%B6kartoitus.pdf
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Loppusanat ja johtopäätökset

Sote-ratkaisuiden viipyminen on aiheuttanut kentällä levottomuutta ja turhautu-
mista. Turhautumisesta huolimatta kaikki toimijat ovat sitä mieltä, että asioista 
tulee keskustella, tulee kokeilla uusia innovaatioita sekä mahdollistaa verkostoi-

tuminen ja synnyttää uusia kumppanuuksia. Uusien toimintatapojen ja ajattelun syn-
nyttäminen on ollut Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen selkäranka koko toiminnan 
ajan. Olemme pyrkineet luomaan kohtaamisia, joissa uusia ideoita voi syntyä tai niitä 
voi jakaa.

Soteuttamojen teemat ovat nousseet tuottajien tarpeesta. On tärkeää olla läsnä ja 
kuunnella sekä kuullostella mitä asioiden takana on. Usein Sote- tai maakuntauudis-
tukseen turhautumisen taustalla on epävarmuus omasta tilanteesta. Tilannetta voi hel-
pottaa esimerkiksi sparraamalla toimijoita tai auttamalla löytämään kontakteja omasta 
verkostosta. Vaihtoehtoisesti voi auttaa viemällä asioita eteenpäin esimerkiksi kunnal-
liseen päätöksentekoon.

Nyt valinnanvapauden saralla tehtävää kehittämistyötä on tehty erilaisin kärkihankkei-
den avulla. Alueilla on syntynyt hyviä käytänteitä ja hyviä oivalluksia. Nyt olisikin tärkeää 
muodostaa esimerkiksi ”Service Advisor Board”, joka saisi levitettyä kaikkien Soteuttamo-
ja alueellaan järjestäneiden parhaat käytänteet.  Taho saisi jalostettua hyvistä käytän-
teistä kestäviä palvelumalleja. Taho, jonka puoleen esimerkiksi ministeriö voisi kääntyä 
mietittäessä uusien alueellisten hankerahoitusmallien käynnistämistä. 

On tärkeää, että alueilla työ jatkuu kohtaamisten järjestämiseksi. Pienyrittäjillä ei ole 
aikaa yrityksen perustyön lisäksi fasilitoida kohtaamisia tai etsiä mahdollisia kumppa-
neita. Siksi on tärkeää, että kohtaamiset toteutetaan puolueettomalla maaperällä, avoi-
mesti. Tästä tärkeydestä kertoo myös alla oleva kommentti:  

”Pienyrittäjien ei ole mahdollista verkostoitua näin laajoihin palveluihin ilman pien-
tä fasilitointia, Soteuttamo olisi siihen hyvä alusta ja toiveena tuleville tapahtumille 
on se, että työpajoja tai verkostoitumisaikaa järjestettäessä oikeasti mietitte, miten 
verkostoituminen siellä tapahtuu, miten se aikataulutetaan ja löytävätkö toimijat 
oikeasti toisensa?”

Mielestämme on hyvä, että fasilitoinnista vastaa joku ulkopuolinen toimija, joka osaa 
katsoa kokonaisuuksia, ymmärtää verkostoja sekä erilaisia liityntäpintoja ja näkee kau-
empaa yksittäisten yritysten haasteet. Pienyrittäjien aika menee yritysten perusliiketoi-
mintojen pyörittämiseen ja asiakastyöhön, joten ei aina nähdä omia mahdollisuuksia 
liiketoiminnan kehittämiselle eikä tunnisteta mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvuun. 

Yhteistyö tarvitsee aitoa verkostoitumista. Pitää luoda merkityksellisiä kumppanuus- ja 

”Usein Sote- tai 
maakuntauudistukseen 
turhautumisen 
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asiakassuhteita, jotka luovat arvoa. On asiakkaan valinnanvapauden kannalta tärkeää, 
että meillä Suomessa on olemassa joukko erilaisia yrityksiä, jotka tarjoavat erilaisia 
palveluita. Tämä on erityisen tärkeää myös pienempien tuottajien kohdalla. Meidän 
tulee pyrkiä säilyttämään myös näiden pienempien toimijoiden erikoistuneet palvelut 
ja rohkaista heitä kehittämään niitä edelleen. Tästä esimerkkinä alla oleva kommentti 
Soteuttamoiden palautteista:

”Palveluiden hinnoittelun tulee tukea pienyritystoimintaa ja uusien toimijoiden pää-
syä kilpailuun mukaan eikä poissulkea sitä.”

Emme vielä voi tietää miltä tulevaisuus sote-rintamalla näyttäytyy. Tulemme tarvitse-
maan uudenlaisia tapoja palveluiden tuottamiseen, yhä muuttuvan asiakastarpeen 
myötä. Meille on heitetty ajatuksia ja ideoita, voisiko tulevaisuudessa pienemmät yri-
tykset tai muut toimijat perustaa yhdessä esimerkiksi Holding -yhtiön, joka hakisi viran-
omaisvalvontaan liittyvät luvat ja jonka pienyritykset tai muut toimijat itse omistaisivat. 
Edellisen kaltaisen toimintaympäristön luominen vaatisi digitalisaation luomien mah-
dollisuuksien tutkimisen ja kartoittamisen. Tiedetään, että esimerkiksi lohkoketjutek-
nologia mahdollistaisi tämänkaltaisen luottamuksellisen sopimusympäristön rakenta-
misen. 

Tulevaisuus on avoin, ja me kaikki rakennamme nyt niitä palasia keskellä Suomen suu-
rimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia mitä on koskaan tehty. Tulevaisuus ra-
kentuu yhdessä aitoa vuoropuhelua käyden ja omia toimintatapoja avaten. 


