
Integraatio – työryhmän 

keskustelufoorumi    

Keski-Suomen SOTE 2020  - hanke  
 

ke 25.2.2015 klo 12.30 – 15.30 

Minnansali, Jyväskylän kaupunginkirjasto 

(1. krs), Vapaudenkatu 39 – 41 

Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen  
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Ohjelma 25.2.2.2015 Minnansali  
  

12.30 – 12.40 Tervetuloa  

Integraatiotyöryhmän tehtävä ja tarkoitus, Hanketyöntekijä Päivi 

Koikkalainen, Keski-Suomen SOTE 2020 - hanke 

 

12.40 – 12.50 Ajankohtaista Keski-Suomen sote – tuotantoalueen 

valmistelusta 

Kehitysjohtaja Silja Ässämäki, Jyväskylän kaupunki  

 

12.50 – 13.00 Integraatio Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeessa 

Hankepäällikkö Marja Heikkilä 

 

13.00 – 14.00 Mistä oikein puhutaan, kun puhutaan integraatiosta? 

Asiantuntijalääkäri Markku Puro, Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke 

Sosiaalityön johtaja Outi Markkanen, Äänekosken kaupunki 

Kokemusasiantuntija Annukka Harjula, Keski-Suomen shp 

Keskustelua em. alustusten pohjalta 
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14.00 – 14.20  Kahvitauko ja ajatusten vaihto 

14.20 – 15.15  Tavoitteena asukaslähtöiset ja integroidut sote- palvelut  

– mitä nekin ovat?  

 

Keskustelu ennakkotehtävän pohjalta:  

Mitä hyötyä integraatiosta on ja kenelle?  

Mitä pitäisi ottaa huomioon sote - integraation käytännön toteutuksessa?  

Mitä nykyisiä toimintakäytäntöjä tai asioita voidaan vähentää sote – 

palveluja uudistettaessa?  

Mistä nykyisistä toimintakäytännöistä tai asioista voidaan luopua 

kokonaan?  Mitä olemassa olevia toimintakäytäntöjä tai asioita pitää 

vahvistaa?  

Mitä uusia toimintakäytäntöjä pitää luoda?  

 

15.15 – 15.30  Jatkotyöskentelystä sopiminen ja päivän päätös 
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Sote – integraatio Keski-Suomen SOTE 2020 – 

hankkeessa  

 

 

Integraatio – työryhmän/foorumin  

tehtävä ja tarkoitus 
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Esitys: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 1 luku 1§ 

 
Lain tarkoituksena on:  

1) edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä;  

2) edistää sosiaali- ja terveydenhuollon laatua;  

3) varmistaa asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon;  

4) luoda edellytykset sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävälle ja 

yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa;  

5) varmistaa toimiva ja eheä sekä vaikuttava ja kustannustehokas 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne; sekä  

6) toteuttaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraatio sekä 

vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja alueellisesti 

ja valtakunnallisesti.  
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Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja 

sosiaalihuollon laaja integraatio keskeinen keino lain  

tavoitteiden ja hyötyjen saavuttamiseksi  



Kokonaisvaltainen ja laaja integraatio  

on keskeinen keino KS Sote 2020 – hankkeen  

odotettujen tulosten saavuttamiseksi   

 

1.Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitujen ydinprosessien 

mallintamisella on voitu turvata ennaltaehkäisevät, peruspalveluihin 

panostavat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit, jotka aikaa myöten 

säästävät kustannuksia.  

 

2.Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueella on päästy 

yhteisymmärrykseen siitä, mitä ovat lähipalvelut, miten niitä tuotetaan ja 

millainen on palveluverkko.  

. 

. 

5.Kaiken tämän pohjalta Keski-Suomeen on luotu asukas- ja 

asiakaslähtöinen tuotantorakenne- ja toimintamalli, joka integroimalla 

resursseja ja kohdentamalla palvelut oikeisiin asiakastarpeisiin hillitsee 

kustannusten kasvua.  
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Näkökulmia asukaslähtöisyyteen 
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Integraatio foorumin/työryhmien tehtävä ja tarkoitus 

Lähtökohtana laaja integraatio Keski-Suomessa:  

a) Horisontaalinen: sosiaali – terveys 

b) Vertikaalinen: esh – pth; erityispalvelut – peruspalvelut   

Kunta – sote yhteistyö 

Sote – yhteisö, 3. sektori, yritykset… 

 

• Integraatioon liittyvien keskeisten asiakasryhmien ja painopistealueiden 

kartoittaminen sote – palvelujen uudistamisessa 

• Sote – integraation käytännön toteutukseen vaikuttavien (kriittisten) 

tekijöiden tunnistaminen  

• Ehdotukset ja ideat uusista integroiduista palveluista ja toimintakäytännöistä 

sekä integraation toteuttamisesta Keski-Suomessa 

• Ehdotusten ja ideoiden konkretisoiminen ja mallintaminen  

• Uusien toimintamallien pilotointiin ja implementointiin osallistuminen  

• Muuta…?  
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Integraation vahvistaminen eri tasoilla?  

Päivi Koikkalainen 

Sote-alue 

Valtio  

Tuotanto-
organisaatio 

ja 
organisaatio-
kulttuuri(t) 

Lainsäädäntö; STM: ohjaus; THL: suositukset ym. EU;  
Kv-normit ja 

trendit 

Tuotannon ohjaus ja rahoitus  
 (järjestämispäätös: esim. asiakaslähtöisen integraation 
toteutuminen palveluissa) 

Toiminta- ja palveluajatus, strategia 
Organisaatio- ja palvelurakenne  
Yhteinen hallinto ja budjetti 
Johtaminen; toiminnan organisointi, ohjaus, arviointi ja 
seuranta; tutkimus, koulutus, kehittäminen 
Henkilöstöresurssit, osaaminen, työnjako  
Tietojärjestelmät ja toiminnanohjaus, tilat, laitteet… 

Palvelu-
prosessit ja 
työyksiköt 

Ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat 
sekä muut sote-palvelut  
yhtenäisenä kokonaisuutena 

Asiakkaat, perhe ja läheiset, lähiyhteisö- ja palvelut, Kela,  
järjestöt, muut toimijat… 

Osto-
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Työntekijät 
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Palvelujen tarvetta kuvaavat indikaattorit v. 2013 (THL) 

Keski-Suomen shp:ssä yli maan keskiarvon:  

• Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu  

• Työttömät, % työvoimasta 

• Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 

• Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta  

•  Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset  

• Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista  

• Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja, % väestöstä  

• Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40 vuotta 

täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä  

• Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä 

saavat, % 16 - 64-vuotiaista  

Keski-Suomen shp:ssä alle maan keskiarvon:  

• Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa  

 

Kuntakohtaiset erot huomattavia useimmissa indikaattoreissa! 

 

26.2.2015 



Palvelujen käyttöä kuvaavat keskeiset indikaattorit v. 2013 (THL) 

Keski-Suomessa yli maan keskiarvon:  

• Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäivät 0 - 74-vuotiailla / 

1000 vastaavanikäistä  

• Hoitopäivät ympärivuorokautisen hoidon sisältävässä sosiaalitoimen 

yksikössä 75 vuotta täyttäneillä/ 1000 vastaavanikäistä  

• Laitoshoidon hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavanikäistä  

• Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % 

vastaavanikäisestä väestöstä  

• Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin potilaat yhteensä / 1000 

asukasta  

 

Keski-Suomessa alle maan keskiarvon:  

• Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät / 1 000 vastaavanikäistä  

• Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät  / 1 000 vastaavanikäistä 

• Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet, % väestöstä  

• Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1000 7 - 18-

vuotiasta  
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Lisätietoja: Keski-Suomen SOTE 2020 - tiimi 
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www.jyvaskyla.fi/sote2020 

https://www.otakantaa.fi/keskisuomensote2020 

https://www.facebook.com/sote2020?ref=aymt_homepage_panel 

 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020
https://www.otakantaa.fi/keskisuomensote2020
https://www.facebook.com/sote2020?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/sote2020?ref=aymt_homepage_panel


Lisätietoja:  

Sosiaali- ja terveysministeriö, Sote-uudistus 

http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/palvelurakenneuudistus  

 

Lisätietoja integraatiosta esimerkiksi:  

www.improvingchroniccare.org 

http://www.kingsfund.org.uk/topics/integrated-care 

 

Markkanen, Outi & Markku Puro (2011). Integraatio ratkaisuna sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistamistarpeisiin. Selvityshenkilöiden raportti Keski-

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys-hankkeelle. 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Raportteja 31 

Palola Mikael & Reijo Räsänen: SOTE-RAUTALANKAMALLI, Keski-

Suomen sote-mallin selvitys, Raportti 1.11.2013  

 

Koivuniemi, Kauko, Doris Holmberg-Marttila, Päivi Hirsso & Ulla 

Mattelmäki (2014): Terveydenhuollon kompassi, Avain asiakkuuteen. 

Kustannus Oy Duodecim.   
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