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Integraatio – työryhmän keskustelufoorumi    

Keski-Suomen SOTE 2020  - hanke  

 

Aika:  ke 10.6.2015 klo 12.30 – 15.10  

Paikka:  Minnansali, Jyväskylän kaupunginkirjasto (1. krs), Vapaudenkatu 39 – 41  

Läsnä:  Ks. Liite 1. Puheenjohtaja toimi Päivi Koikkalainen ja sihteerinä Tuija Koivisto.  

 

 

1. Tervetuloa 

 

Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen toivotti kaikki osallistujat lämpimästi tervetulleiksi. 

Vuosilomat, päällekkäiset tapahtumat ja budjettikiireet verottivat osallistumista. Kokouk-

sen ajankohdan määritti kuitenkin se, että haluttiin hallitusohjelman ja Keski-Suomen 

kuntakokouksen ajantasaiset linjaukset tiedoksi kokoukseen. 

 

 

2. Tilannekatsaukset, Marja Heikkilän esitys (Liite 2) 

 

Sote – uudistuksen valmistelu valtakunnallisesti (STM työkokous 3.6.2015) 

 Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että rakenteisilla uudistuksilla (mm. sote- 

uudistuksella) tavoitellaan 3 miljardin euron säästöä julkisessa taloudessa.  

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio 

on edelleen tavoitteena. 

 Sote -uudistus rakentuu kuntaa suuremmille itsehallintoalueille, joita on enintään 19.  

 Sotealueet myös tuottavat palvelut, monituottajuutta etenkin palveluseteliä hyödyn-

täen. 

 SOTE ratkaisu etenee kolmiportaisesti.  

 

Sote – uudistuksen valmistelu Keski-Suomessa (Kuntakokous 9.6.2015) 

 Alkuvuodesta nimetty kuntien työvaliokunta, jota vetää Jyväskylän kaupunginjohtaja 

Timo Koivisto, jatkaa Keski-Suomen oman sotealueen valmistelua,  sitä mukaa kuin 

hallitusohjelma etenee. Kts. tiedote: 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/uutinen/1/0/76115 

 

Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen kuulumiset 

 Lähipalvelumallin määrittely meneillään; lähipalveluseminaari toteutetaan elo-

syyskuussa 

 Lähipalvelumallin määrittelyssä on pohdittu paljon paikallisen autonomian vs. maa-

kunnallisen yhteisyyden tarpeiden keskinäistä suhdetta ja painotuksia 

 Mallissa ehdotetaan yhteistä hyvinvointikeskusten, -asemien ja –tupien konseptia 

Keski-Suomeen 

 

Muuta:  

 Aila Pikkaraiselta tullut Monialaisen kuntouksen kokonaisuutta koskeva selvitys 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/uutinen/1/0/76115
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http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvask

ylawwwstructure/75609_monialainen_kuntoutus_raportti.pdf  

 Raili Haakilla tutkimus-, kehittämis- ja koulutusrakenteen selvitys työnalla. 

 

 Syksyllä 2015 käynnistyvien kokeilujen ja pilotointien kohteista on ohjausryhmässä 

4.6.2015 . Kts. ohjausryhmän muistio ja pilottien esittelyt: 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/ohjausryhma  

 

 Hanke toteuttaa syksyllä Sotember tulee! – kampanjan, jonka aikana Keski-Suomen 

sote-ammattilaiset voivat esitellä hyväksi todettuja toimintamalleja ja uusia ideoita. 

Kampanjan aikana järjestetäään Peurunka 3 –seminaari ja se liittyy myös valtakun-

nalliseen Change Day – tapahtumaan 3.11.2015.  

 
 

3. Asiakas- ja asukaslähtöiset sote – palvelut Keski-Suomessa – yhteisen vision rakennuspa-

likoita (Liite 3) 

 

Päivi Koikkalainen kertoi esityksessään palvelujohtamisen periaatteista, tuotanto- ja palve-

lulogiikan eroista, palveluprosessien kriittisistä pisteistä sekä asiakasryhmittelystä ja sen 

vaikutuksista palvelujen toteutukseen.  

 

Esityksestä ja kommenteista poimittua:  

 

 Keski-Suomessa on useita väestön terveyteen, ikääntymiseen, työllisyyteen ja palvelu-

rakenteesen liittyviä tekijöitä, jotka lisäävät palvelujen tarvetta.  

 

 Uuden Sairaalan toimintaan liittyviä ratkaisuja pitäisi miettiä yhdessä, koska peruspal-

velujen prosessit olisi saatava kuntoon ennen uuden sairaalan toiminnan käynnistymis-

tä. Peruspalvelujen kehittämisen on oltava vahvasti agendalla. 

 

 Ikäihmisten palvelujen osalta pikainen palvelurakenteen linjaaminen on tärkeää palve-

lujen saatavuuden, kustannusten ja henkilöstön riittävyyden näkökulmasta (esimerkiksi 

kotihoidon ja yhteistyön kehittäminen järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa). 

 

 Paljon palveluita käyttävien tilanteesta ja eniten kustannuksia aiheuttavista tekijöistä 

saadaan tarkempaa tietoa myös Keski-Suomessa tämän vuoden aikana. Erikoissai-

raanhoidon palvelujen käytön osalta tuloksia on jo tarkasteltu. Yliopistolla työn alla on 

selvitys, jossa palvelujen käyttöä ja kustannusten kertymistä tarkastellaan erikoissai-

raanhoidon lisäksi perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen osalta. Keski-Suomen 

SOTE 2020 – hankkeen, Uuden sairaalan suunnittelutyöhön osallistuvien ja Palokan 

terveysaseman edustajien yhteisessä pilotissa selvitetään toimintamalleja paljon palve-

luja käyttävien tunnistamiseksi ja hoidon koordinoimiseksi.  

 

 Yli puolet kunta-alan henkilöstöstä on siirtymässä eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä 

(myös useiden sote-alan ammattiryhmien osalta). Työpaikoilla olisi tärkeää sopia toi-

mintamalleista, joiden avulla hiljainen tieto otetaan haltuun ja toisaalta panostaa sote- 

alan työpaikkojen vetovoimaisuuteen. 

 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75609_monialainen_kuntoutus_raportti.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75609_monialainen_kuntoutus_raportti.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/ohjausryhma
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 Johtamisella tulee mahdollistaa tehokas työskentely asiakasrajapinnassa. Rakenteiden 

tulee tukea ammattilaisten työtä. 

 

 Palvelujohtamisen ja palvelukulttuurin muutos eivät tapahdu hetkessä. Omat prosessit 

on kehitettävä kilpailukykyisiksi myös julkisella puolella (palvelujen saatavuus, kustan-

nusvaikuttavuus, valinnanvapaus).   

 

 Asiakashyödyn lisääminen ja arjessa pärjääminen on sote toiminnan päätarkoitus. Asi-

akkaat eivät hae palveluja tai tuotteita sinänsä vaan ratkaisuja omiin ongelmiinsa. 

Asiakashyödyn tavoittelu ei vielä tällä hetkellä näy suunnitelmissa, talousarvioissa tai 

tilastoinneissa. 

 

 Toiminta- ja palveluajatukset tulee yhteen sovittaa ja luoda yhteiset toimintastrategiat 

sote-toimijoille. 

 

 Teollisesta tuotannosta tutut käsitteet sopivat huonosti palveluihin. Funktionaalinen (eri 

toimintoihin keskittyvä) johtaminen on johtanut siiloihin ja asiakkaan kannalta epätar-

koituksenmukaiseen kokonaisuuteen. 

 

 Luottamus, sitoutuminen ja houkuttelevuus on olennaista niin ammattilaisten, asiakkai-

den kuin yhteistyötahojenkin kannalta. 

 

 Lähtökohtana asiakkaiden toiminnan ymmärtäminen: johdon tulee olla selvillä, mitkä 

asiakkaiden tarpeet ovat; johdon esimerkki ja sitoutuminen palvelukulttuuriin on tärke-

ää! 

 

 Kaiken olennaisen tiedon tulee olla saatavilla asiakasrajapinnassa työskentelevillä (siis 

ammattilaisilla ja asiakkailla) 

 

 Palvelujen yhteisiä piirteitä (poikkeavat tavaroiden tuottamisesta): Palvelut ovat pro-

sesseja, jotka koostuvat toiminnoista; tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti; asiakas 

osallistuu tuotantoprosessiin kanssatuottajana. 

 

 Näyttöön perustuvuus on teknisen laadun perusta, mutta ei pelkästään takaa asiak-

kaan saamaa hyötyä ja palvelun laatua.  

 
Osallistujien kommentteja: Jos potilaan tilanne ei sovi käypähoitosuositukseen, hän voi 

jäädä hoitamatta. Pitää tulla kohdatuksi.Käypähoitosuosituksien tekemiseen eivät poti-

laat juuri Suomessa osallistu. 

 

 Asiantuntijaosaaminen tulisi tuoda etulinjaan: asiakkaan ongelman mukainen (tarvitta-

essa laajakin)  arvio heti ensimmäisen yhteydenoton aikana, jotta asian selvittely ja oi-

kea hoito tai muut toimenpiteet saadaan tehokkaasti käynnistettyä (”Penaalin terävim-

mät kynät etulinjaan”) 

 

 Myös asiakkaalle näkymätön taho (esim. henkilöstöyksikön linjaukset, laskutus, logis-

tiikka, tavaroiden tilaus, tietojärjestelmät ym.) vaikuttaa merkittävästi asiakkaan saa-

maan hyötyyn ja palvelun laatuun, koska ne vaikuttavat asiakastyötä tekevien työhön. 
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 Perinteisen teollisuudesta omaksutun johtamismallin ja palvelujohtamisen painopisteen 

muutokset ovat merkittäviä. Kokemusasiantuntijat voivat antaa apua kokemuksellisen 

aspektin mittaamiseen. 

 

 Päätöksentekovallan jalkauttaminen asiakasrajapintaan vaatii yhteistä tavoitteen aset-

telua ja sovittuja linjauksia. Rersurssien tulee painottua toimintaan, joka tuottaa suo-

raan asiakashyötyä. 

 

 Esimerkiksi terveyshyötymallissa (Chronic Care Model, CCM), on hyödynnetty palvelu-

johtamiseen liittyviä periaatteita. 

 

 Resurssitehokkuuteen keskittyminen johtaa osaoptimointiin; virtaustehokkuudessa 

kiinnitetään huomiota toiminnan hyötyihin asiakkaan kannalta.  

 

 Mistä jonot muodostuvat? Jonot pyvät usein vakiona – miksi? Aiheuttaako jäykkä ajan-

varauskäytäntö jonoja? Jonot eivät vähennä työtä, mutta lisäävät sitä useilla eri tavoil-

la.  

 

 Asiakkaan oman palvelu- ja hoitosuunnitelman avulla voidaan tehokkaasti koordinoida 

esim. paljon palveluja käyttävien hoitoa ja palveluja, mikä vapauttaa usein huomatta-

vasti ammattilaisten aikaa ja vastuuttaa myös asiakasta. 

 

 Asiakasryhmittelyllä (segmentoinnilla)voidaan kohdentaa eri asiakasryhmille erilaisia 

palveluja.  

 

 Sähköisillä työkaluilla (esim. tiedolla, virtuaalisilla terveystarkastuksilla, hoidon tarpeen 

arviointilomakkeilla)  iso osa asiakkaista voisi saada apua ongelmiinsa tai arvioida 

omaa hoidon tai muun palvelun tarvetta niin, että olisi helpompi hakeutua oikean am-

mattilaisen luo suoraan (ajanvaraus- ja lähetekäytäntöjä voitaisiin muuttaa).  

 

 Palveluprosessin kriittiset pisteet tulee ottaa huomioon myös tietojärjestelmissä ja toi-

minnanohjauksessa. 

 

Kahvitauon jälkeen keskustelussa nostettiin esille seuraavia asioita:  

 

 STM ja Sitra kehittävät ja arvioivat yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupaket-

teja keväästä 2015 lähtien. Kehitystyö liittyy hallituskauden kärkihankkeeseen 1, jonka 

tavoitteena on uudistaa palveluita asiakaslähtöisiksi. Yhtenä keinona on määritellä jul-

kinen palvelulupaus ja tehdä palveluiden kustannukset sekä laatu läpinäkyviksi palve-

lupakettien avulla. 

 

 Hyviä esimerkkejä kansalaislähtöisistä malleista on jo olemassa (esim. Kinnulassa on 

meneillään Kevyesti kuntoon projekti). 

 

 Miten voitaisiin kehittää sitä, että asiakastilanteessa syntyvä asiakaskokemus kertyisi 
reaaliaikaisesti osaksi palvelun laadun kehittämistä? Esim. päiväsairaalassa on valkoi-
nen taulu, johon voi kiinnittää tarralapulle kirjatun palautteen palvelusta. 
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 Voisiko Sotemberiin sisällyttää päivän, jolloin kysytään asiakkailta systemaattisesti pal-

velukokemuksia koko Keski-Suomesssa?  

 

 Missä vaiheessa ”ruohonjuuritason ammattilaiset” kutsutaan talkoisiin? Hallitus on 

säästövaatimukset kirjannut. Henkilöstön pitää voida miettiä mihin näillä resursseilla 

kyetään. 

 

 Asiakaslähtöisyys? Tarkoittaako, että ensin muokataan palvelut ja sitten otetaan asia-

kas mukaan? Vai otetaanko asiakas heti mukaan suunnitteluun? Mitä tyytyväisempi 

asiakas sitä tyytyväisempi työntekijä. 

 

 Uusi kokemusasiantuntijakoulutus on käynnistymässä syksyllä sairaanhoitopiirissä. 

 

 

4. Jatkotyöskentelystä sopiminen ja päivän päätös  

 

 Hankkeen omien pilottien lisäksi hanke haluaa aktiivisesti olla mukana myös sote-

toimijoiden omassa kehittämistyössä. 

 Kalentereihin kannattaa kirjata jo valmiiksi Peurunka 3 – seminaari  ti 27.10.2015.  

 Seuraava sote-integraatio työryhmän kokous sovittiin pidettäväksi ke 16.9.2015 klo 

12.30 – 15.30.  

 

 

 

Muistion vakuudeksi 

 

 

Päivi Koikkalainen     Tuija Koivisto 

Hanketyöntekijä    Hanketyöntekijä 

Kokouksen koolle kutsuja    Kokouksen sihteeri 

 

 

 


