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Järjestäjän budjetin rakenne ja taloudenohjaus

Valiokunta/
lautakunta

Järjestäjätoiminnot

Maakuntahallitus

Maakuntavaltuusto
Tarkastus-
lautakunta

Vaali-
lautakunta

Vaikuttamistoimielimet: Nuorisovaltuusto, 
vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, asukasneuvosto

Valiokunta/
lautakunta

Valiokunta/

lautakunta

Valinnanvapauspalveluiden 
liikelaitos tai yhtiö*

Järjestäjän tehtäviä ja asiakasohjausta 
toteuttava liikelaitos (ns. maakuntavirasto)

Maakunnan palveluliikelaitos ja 

24/7 -palvelut*
Monetra Keski-Suomi Oy

Gerocenter sr.

Johtamisen tuen palvelut (eli konsernitason hallintopalvelut)

Maakuntajohtaja

Tuotannollisia tukipalveluja (ei yhtiö)

Fimlab Oy

Sakupe Oy

Istekki Oy

2M IT Oy

Ruokapalvelut Oy

Maakuntien yhteiset palveluyhtiöt (inhouse)
Maakuntien Tilakeskus Oy, Sote-Digi Oy, Vimana Oy,

Sovatek sr.KSKS Tukisäätiö sr.

Vitapolis Oy

Jokilaakson Terveys Oy

Cefic Oy

UNA Oy

Suomen biopankkiosuusk.

Strateginen 

suunnittelu ja 

kehittäminen

Viestintä 
ja 

osallisuus

Laki- ja 
kilpailutus-

palvelut

Talous-
palvelut

Tieto-
hallinto

HR

*) asiakassetelipalvelut tarkastellaan osana tuotannon markkina-asemoitumista

Viranomaisasioiden jaosto

Yksilötason 
palvelut

Elinvoima- ja 
yhteisöpalvelut

Ympäristö ja infraPalvelutuotannon ohjaus

Järjestäjä osa konsernia

Mikael Palola

Järjestäjällä tarkoitetaan tässä esityksessä tätä 



Järjestäjä

Mikael Palola

MAAKUNNAN 
LIIKELAITOS (KSET)

Huom. satunnaisesti valittuja esimerkkejä

MAAKUNNAN 
YHTIÖ(T)

Tuottajat

Keski-Suomen tapa järjestää palveluja
”Kuin omaa tuotantoa ei olisikaan”

http://www.esperi.fi/index.html
http://home.coronaria.fi/
https://www.mehilainen.fi/
https://www.destia.fi/


Järjestämistehtävien valmistelu

 Tavoitteena synnyttää maakunnallinen ekosysteemi, joka
 Toteuttaa järjestäjän tavoitteita 

 Houkuttelee mukaan paljon hyviä, keskenään kilpailevia ja yhteistyötä tekeviä toimijoita

 Mahdollistaa ja kannustaa monipuolisen järjestötoiminnan

 Mahdollistaa ja kannustaa luomaan uutta liiketoimintaa ja vahvistaa maakunnan toimijoiden asemaa 

valtakunnallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla

 Luo houkuttelevan tutkimus- ja kehittämisympäristön

 Koostuu palvelu- ja/tai ilmiöpohjaisista verkostoista, alliansseista ja/tai ekosysteemeistä

 Tavoitteena saada ekosysteemistä (mm. tuottajilta, järjestöiltä, kunnilta, seurakunnilta) 

tukea maakunnan järjestämistehtävien toteuttamiseen mm. 
 Toimintaympäristötiedon kokoamiseen ja analysointiin

 Asiakastarpeiden tunnistamiseen ja asiakaskokemuksen kokoamiseen

 Palveluiden ja palvelumoduulien sekä palvelupolkujen/hoitoketjujen ja niihin liittyvien roolitusten muotoiluun

 Ekosysteemin toimintaan (mm. yhteistyöhön liittyvien käytännöt ja rakenteet, toimijoiden itsesäätely)

 Tuottajille asetettavien vaatimusten ja maksettavien korvausten määrittelyyn 

Järjestäjällä ei tarvitse olla kaikkeen omaa osaamista/resursseja, kun se voi tukeutua ekosysteemin toimijoiden 

asiantuntijuuteen
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Keski-Suomen maakunnallinen ekosysteemi

Maakunnan  liikelaitokset

Palveluntuottajat ml. 
maakunnan oma ”vava”

Kunnat

Seurakunnat

Järjestöt

Valtion toimijat

Maakunnan 

järjestäjä

Mikael Palola
TKI toimijat



Ekosysteemisopimus 1/(2)
 Yhteistyötahot

 Yhteistyötahojen roolitukset (mm. kuntien ja maakunnan roolitukset hyte- ja työllisyysasioissa, järjestöjen 

tukemisessa)

 Yhteistyön rakenteet ja käytännöt (mm. kehittämiselle, erimielisyystilanteiden ratkaisemiseen)

 Yhteistyölle asetettavat tavoitteet, onnistumisten ja epäonnistumisten jakamiseen 
liittyvät käytännöt

 Toimijoiden kannusteet hyte-panostuksiin

 Julkistettavat ja vertailtavat tiedot

 Asiakkaiden ohjaaminen tuottajille; listaaminen ja asiakassetelit
 Saavutettavuuden määrittely: Etäisyys, Kulkuyhteydet, Nettiyhteydet?
 Tuottajan erikoistuminen tiettyihin asiakas-/potilasryhmiin
 Perheen muiden jäsenten valinta/asiakkuudet
 Tuottajan asiakasmäärät esim. suhteessa tuottajan ilmoittamaan maksimiin

 Markkinointipelisäännöt

 Markkinapuutetilanteet

Mikael Palola



 Tuottajien sopimusten, palvelupolkujen/toimijoiden roolitusten muuttamiseen 

liittyvät käytännöt

 Tuotannon ohjaus ja valvonta
 Asiakkaiden roolin vahvistaminen (tietoa ja välineitä palveluiden ja tuottajien arviointiin ja vertailuun)

 Ekosysteemin itsesäätely (käytännöt ja strandardit)

 Järjestäjän normi-, resurssi- ja sopimusohjaus

 Digitalisaation hyödyntämiseen liittyvä yhteistyö (mm. asiakkaan käyttöliittymät ja muut sähköiset 

palvelut)

 Liikelaitoksen ei-valinnanvapauspalveluiden (mm. asiakas- ja palveluohjaus, 

neuvola, osastohoito, sosiaalityö) sijoittuminen vava-palveluiden tuottajien tiloihin 

ja tilojen käyttöön liittyvät käytännöt 

Mikael Palola

Ekosysteemisopimus 2/(2)



Mikael Palola

Vaikuttavuus,
Hyte

Asiakaskokemus, 
Asiakastyytyväisyys, 

Valinnan mahdollisuus

Palveluiden saatavuus ja 
saavutettavuus 
Jyvässeudulla 

Palveluiden saatavuus ja 
saavutettavuus 
reuna-alueilla 

Laatu, 
Asiakasturvallisuus

Järjestäjän 
kustannusten 

hallinta ja hillintä

Yhdenvertaisuuden 
toteutuminen, hyte-

erojen kaventuminen

Integraation 
toteutuminen

Järjestäjän tavoitteita ja huolenaiheita
Suoran valinnan palveluiden näkökulmasta



Mikael Palola

Keski-Suomen sote-malli

Sote-
keskus

Suun-
hoidon 
yksikkö

Päivystys

Ensihoito

Yleinen 
neuvonta

Palvelu-
ohjaus

Asiakas-
seteli

Henkilö-
kohtainen 
budjetti

Liikelaitos

Sivu-
piste

Sivu-
piste

Sivu-
piste

Sivu-
piste

Sivu-
piste

Sivu-
piste

Liike
laitos



Yhteiset tuottajatilaisuudet

Tuottajien työryhmät

 Palvelukohtaiset työryhmät

 Koti- ja asumispalvelut

 Sote-vastaanottopalvelut

 Kuntoutus-/toimintakykypalvelut 

 Hyvinvoinnin ja terveyden

edistämisen palvelut

 Asiakasryhmäkohtaiset työryhmät

 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 

 Ikäihmisten palvelut 

 Vammaisten palvelut 

 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

 Työikäisten sote-palvelut

 Ilmiökohtaset työryhmät

Tuottajien ja järjestöjen työryhmät

Mikael Palola

Järjestöareenan tilaisuudet

Järjestölähtöisen toiminnan ryhmät

 Ikäihmisten palvelut

 Potilas- ja vammaisjärjestöt

 Lapsi- ja perhetyön järjestöt

 Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön järjestöt

 Työllisyyden edistämisen parissa toimivat järjestöt

Työryhmien työsuunnitelma
• Järjestämissuunnitelma tammi
• Palvelukuvaukset helmi-maalis
• Tuottajien kriteerit huhti
• Tuottajien korvaukset touko


