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Keski-Suomen SOTE 2020  - hanke     MUISTIO 
Integraatio – työryhmän keskustelufoorumi    
 
 
Aika:  Ke 16.9.2015 klo 12.30 – 15.30  
Paikka:  Pieni luentosali, Jyväskylän kaupunginkirjasto (1. krs), Vapaudenkatu 39 – 41  
Läsnä: Ks. Liite 1.  
 
 
1. Tervetuloa 
 
Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen toivotti keskustelufoorumin osallistujat tervetulleeksi.  
 
 
 
2. Tilannekatsaukset 
 
Hankepäällikkö Marja Heikkilä kertoi sote-uudistuksen valmistelusta ja Keski-Suomen SOTE 2020 – 
hankkeen ajankohtaisista asioista.  
 
2.1. Ajankohtaista sote – uudistuksen valmistelusta:  Diaesitys ( www.stm.fi/sote-uudistus ): 

  

 SOTE-uudistuksessa ratkaisevia asiakokonaisuuksia ovat:  
integraatio, hallinto, rahoitus sekä sopimukset, erityiskysymykset, omaisuus, henkilöstö, palve-
lut, EU, perustuslaki, digitalisaatio, ICT.  
 

 Hallitusohjelman mukaisesti uudistus toteutuu porrastetuisti: Ensin julkisten sote-palveluiden 
integraatio ja rakenneuudistus, sitten siirtyminen yksikanavaiseen rahoitukseen ja viimeiseksi 
valinnanvapauden ja tuotannon monipuolistaminen. 
 

 Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutetaan palveluiden täy-
dellisellä horisontaalisella ja vertikaalisella integraatiolla kuntaa suurempien itsehallintoaluei-
den pohjalta. Tavoitteen mukaisesti itsehallintoalueet on nimetty lokakuun loppuun menessä; 
itsehallintoalueita tulee olemaan 4-19. Onko Keski-Suomi yksi alueista? (huom. Pöystin työ-
ryhmän raportti http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126795/URN_ISBN_978-952-00-
3600-3.pdf?sequence=1) 
 

 Sairaaloiden työnjakoa uudistetaan siten, että osa vaativasta erikoissairaanhoidosta keskite-
tään STM:n ohjauksessa erityisvastuualueille. Tähän liittyvät hallitusojelman säästötavoitteet: 
50 m€ vuonna 2016; 75 m€ vuonna 2017; 100 m€ vuonna 2018; 110 m€ vuonna 2019 ja 150 
m€ vuonna 2020. 
 

 Sote alueet tuottavat alueensa palvelut; voivat käyttää yksityisiä ja kolmannen sektorin palve-
lutuottajia hankintamenettelyn kautta (erityisesti palveluseteli). 
 

 Soten rahoitus ensivaiheessa valtion ja/tai kuntien kautta perustuslain reunaehdot huomioiden 
ja toisessa vaiheessa siirrytään yksikanavaiseen rahoitusmalliin. Uudistukseen sisällytetään 
budjettikehysjärjestelmä.  
 

 Asiakaslähtöisyys on yksi hallituksen kärkihankeista. Se korostaa kokemusasiantuntijuuden ja 
asiakkaiden osallistumisen toimintamallin määrittelyä  ja ihmisten oman vastuunoton lisäämi-
sen mahdollistamista 
 

  
 

http://www.stm.fi/sote-uudistus
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126795/URN_ISBN_978-952-00-3600-3.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126795/URN_ISBN_978-952-00-3600-3.pdf?sequence=1
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 Myös tietojärjestelmäratkaisut ja sähköinen omahoito ovat keskiössä. Kärki- ja reformihank-

keiden esittelydiat löytyvät: 
http://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/1612079/HYTE+ja+kaikki+Reformit.pdf/f1cb2ec0-
18ee-4554-a96e-cfd97d53b2b6 

 
 

2.2. Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen kuulumiset (esitys liitteenä) 
 

 Kaikille hankkeen toimijoille tulossa hankkeen väliarviointiin liittyvä webropol- kysely.  
 

 Lähipalveluseminaari pidettiin 1.9.2016 ; kaikki materiaali (esitykset ja videot) löytyvät hank-
keen kotisivulta (http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluverkot ).  
 

 Sosiaalitaito Oy  tulee tekemään palveluverkon optimointi- ja simulointimallia, jonka pitäisi olla 
vuoden vaihteessa valmis (ehkö tarvitaan hiukan lisäaikaa, koska hankintaprosessi kesti aiot-
tua kauemmin).  
 

 Syksyllä 2014 koottu Keski-Suomen sote-palveluverkkokartta löytyy osoitteesta 
http://jkl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ad95a8ddb8b4472797a59cc1ebf
90b8a 
 

 Marja muistutti Sotember 5.10.-3.11.2015 –kampanjasta ja vetosi osallistujiin, jotta he muistut-
taisivat vielä yksiköitään hyvien käytäntöjen ja osaamisen esille nostamisesta. Tehdään meis-
tä numero! 
 

 Peurunka 3 seminaari 27.10.2015 rakentuu hyvin käytäntöjen ympärille 
 

 Alueellisen potilastietojärjestelmän ja palveluprosessien kehittämiseen liittyen on ammattilaisil-
le tulossa lähipäivinä Uuden sairaalana ja Keski-Suomen SOTE 2020- hankkeen yhteinen 
webropol-kysely . 

 
 
3. Sote – palvelujen kohdentaminen ja koordinointi Keski-Suomessa (esitykset liitteenä) 
 
Perehdyttiin hanketyöntekijä Päivi Koikkalaisen esitysten pohjalta seuraaviin aiheisiin ja keskusteltiin, 
miten voisimme konkreettisesti edistää uusia toimintamalleja nykyisessä ”monituottajamallissamme” 
sekä tulevaisuudessa sote-integraation edetessä:  
 

 Hyvinvointituvat, - asemat – ja keskukset matalan kynnyksen lähipalvelujen turvaajina 

 ”Asiakkaan yhteinen suunnitelma”  palvelujen ja hoidon koordinoijana eri toimijoiden välillä  

 Palvelutarpeet, asiakasryhmittely ja palveluprosessien kriittiset pisteet:  
Ajanvaraus  ja yhteydenpito  
Vastaanoton vaihtoehdot – monipuolinen palveluvalikoima 
Omahoidon tuki ja asiakkaan osallisuus omassa prosessissaan 
Hoidon/palvelujen koordinointi ja koordinaattori 

 
Esityksestä poimittua:  
 

 ”Pärjääjä – malli”  on noussut muuallakin Suomessa keskeiseksi kehittämisen välineeksi 
(esim. Pirkanmaa, Hyvinkään kotihoito) 

 Integraatiossa on tärkeää miettiä rakenteiden lisäksi myös arvoja ja taustaoletuksia  
 

 Miksi koordinaatiota pitäisi tehostaa?  
o ”Selvityksemme paljastaa, kuinka sirpaleinen hoitoketju oikeasti on. Se ei kuitenkaan 

tarkoita, että yksittäiset toimijat tekisivät huonoa työtä. Ongelmana on, että terveyden-
huoltomme rakentuu nyt tuottajien eikä potilaiden ympärille. Kaikki eri toimijat saattavat 
tehdä hyvääkin työtä toisistaan riippumatta mutta myös tietämättä, mitä toinen tekee”.  

http://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/1612079/HYTE+ja+kaikki+Reformit.pdf/f1cb2ec0-18ee-4554-a96e-cfd97d53b2b6
http://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/1612079/HYTE+ja+kaikki+Reformit.pdf/f1cb2ec0-18ee-4554-a96e-cfd97d53b2b6
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluverkot
http://jkl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ad95a8ddb8b4472797a59cc1ebf90b8a
http://jkl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ad95a8ddb8b4472797a59cc1ebf90b8a
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(SITRA Tulevaisuuden sydänhoidot –tutkimus (valmistuu 9/2015)  
http://www.sitra.fi/uutiset/sote-palveluiden-rahoitus/uusi-tutkimus-paljastaa-
terveydenhuollon-hoitoketjujen ) 

 hoitoketjujen koordinaatiota parantamalla voitaisiin saavuttaa jopa 30 prosen-
tin kustannussäästöt 

 uusiutuva, suunnittelematon hoidontarve on merkittävä kustannusten aiheut-
taja 

 erikoissairaanhoidon osuus hoitoketjun kokonaiskustannuksista on pienempi 
kuin usein oletetaan 

 
o Monikanavaisen rahoituksen ongelmakohdat 

 rahoittajataho vaihtuu usein, eikä kokonaisuutta osata hahmottaa 
 suurimman osan kustannuksista maksoi kaikissa potilasryhmissä kunta 

 
o Useita palveluja tai paljon palveluja käyttävät/tarvitsevat aiheuttavat merkittävän 

osan sote-kustannuksista; lukumääräisesti ei kuitenkaan ole kyse valtavan isosta 
joukosta asiakkaita Keski-Suomessakaan 
 

o Jonottaminen: asiakkaan ongelmat voivat vaikeutua odottaessa. Jonot eivät vähen-
nä palvelujen käyttöä, mutta usein lisäävät työtä.   

 Mikä kannustaisi jonojen purkamiseen? Käykö käytännössä niin, että yksik-
kö, joka toimii tehokkaasti saa lisätöitä, kun jonot on purettu? 
 

 Keski-Suomen palvelumalli: Hyvinvointituvat, - asemat – ja keskukset matalan kynnyk-
sen lähipalvelujen turvaajina 

o Kaksi isoa teemaa suunnittelussa: Paikallinen autonomia vs. alueelli-
sen/valtakunnallisen yhteisyyden tarve 

o Keski-Suomen SOTE 2020-hankkeen tuottaman palvelumallin lähtökohtana asuk-
kaan arki sekä siinä tarvittavat lähipalvelut ja tuki; sosiaali- ja terveyspalvelut vain 
osa näistä palveluista 

o Hyvinvointiasema/keskus, perhekeskus, seniorikeskus – mallin toteuttaminen ratkai-
suehdotuksena 

o Tavoitteena resurssien kokoaminen ja tehokkaampi hyödyntäminen – myös kunta-
laisten on helpompi löytää ja käyttää 

o Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu käyttöön 
o Esimerkit Suomesta osoittavat, että hyvinvointiasemat ja hyvinvointikeskukset voivat 

pitää sisällään hyvinkin erilaisia toimintoja; usein kuitenkin esim. järjestöjen toimintaa 
on otettu mukaan osaksi hyvinvointiaseman / -keskuksen toimintaa tai psykiatrisen 
sairaanhoitajan ja päihdehoitajan vastaaanottoja on viety osaksi peruspalveluita. 

o Mitä osaamista hyvinvointiasemalla ja –asemalle pitäisi olla saatavissa? Mikä olisi 
hyvä hyvinvointiaseman henkilöstörakenne?  

o Onko hyvinvointiasema talo vai verkosto? 
o Miten sähköiset omahoitopalvelut ja kotiin tuotavat palvelut otetaan arjen työkaluksi? 

 

 Asiakkaan yhteinen suunnitelma 
o STM:n ja THL:n johdolla on käynnistynyt valtakunnallinen kehittäminen ”suunnitel-

maviidakon” vähentämiseksi. Tavoitteena on yksi yhteinen sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnitelma nille asiakkaille, jotka käyttävät sekä sosiaali- että terveyden-
huollon palveluja. Myös KS SOTE 2020 – hanke osallistuu ko. yhteistyöverkoston 
toimintaan.  

o Jyväskylän ja ympäristökuntien on mahdollisuus osallistua kuntakokeilulain nojalla 
yhteisen asiakassuunnitelman kehittämiseen (toteutetaan mahdollisesti Nuorisota-
kuu – kokeilun yhteydessä).  

o Asiakassuunnitelmassa tarpeet ja tavoitteet määrittelee asiakas itse ammattilaisen 
tuella. Tavoitteet sekä keinot ja toteutus kirjataan selkeästi ja realistisesti, asiakkaan 
ja ammattilaisen vastuut määritellään yhdessä. Suunnitelma kattaa kaikki hoidon ja 
avun jatkuvuuden kannalta keskeiset asiat. Siinä myös määritellään miten tavoittei-
den toteutumista seurataan. 

http://www.sitra.fi/uutiset/sote-palveluiden-rahoitus/uusi-tutkimus-paljastaa-terveydenhuollon-hoitoketjujen
http://www.sitra.fi/uutiset/sote-palveluiden-rahoitus/uusi-tutkimus-paljastaa-terveydenhuollon-hoitoketjujen
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o POTKU – hankkeissa  on kehitetty esim. terveys- ja hoitosuunnitelmaan auditointi-

työkalu 
o Yhtä yhteistä asiakkaan suunnitelmaa voitaisiin kehittää konkereettisesti niiden toi-

mijoiden kanssa, jotka haluavat lähteä mukaan (esim. Laukaa?) 
 

 Palveluprosessin kriittiset pisteet ja asiakassegmentointi  
o Hoidon/palvelujen koordinointi ja koordinaattori 
o Ajanvaraus – vaihtoehdot  
o Yhteydenpitokeinot 
o Vastaanoton vaihtoehdot – kohdennetut palvelut, mutta monipuolinen palveluvali-

koima 
o Tyypilliset palvelut eri asiakasryhmille  
o Omahoidon tuki; asiakkaan osallisuus omassa prosessissaan 
o  Yhteydet asiakastietojärjestelmiin ja toiminnanohjaukseen 

 

 Keskustelussa esille nousseita asioita:  
o Toimintaa koskevan tiedon louhinta on osoittautunut kohtuuttoman vaikeaksi, joten 

esimerkiksi yksittäisten asiakkaiden/potilaiden palvelupolkuja on vaikea hahmottaa 
o Keski-Suomessa olisi tärkeää yhtenäistää palvelukriteerit, asiakasmaksut, hoito-

suunnitelmakäytännöt jne. palveluita yhtenäistettäessä. 
o Keski-Suomessa on jo perustettu terveys- ja hyvinvointitupia esim. Kanerva-Kaste – 

hankkeessa; mitä niille on tapahtunut? 
o Mistä sähköinen alusta yksityisten, järjestöjen ym. toimijoiden tietojen jakamiseen?  
o Usein riittää, että asiakas/potilas tapaa yhden ammattilaisen ja saa avun, mutta toi-

saalta pitäisi tunnistaa aikaisempaa paremmin ja varhaisemmassa vaiheessa, ketkä 
tarvitsevat enemmän tukea tai palveluja.  
 

o Moniammatillisen hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen on käytännössä hanka-
laa, koska  esim. ajanvarausjärjestelmästä voi olla vaikea varata pidempää aikaa 
suunnitelman tekemiselle.  

o Asiakaslähtöisen suunnitelman laatiminen edellyttää toimintamallien muuttamista 
ammattilaisten välillä ja myös asiakkaan ja ammattilaisen suhteessa: usein ammatti-
lainen kokee liiankin suurta vastuuta eikä uskalla siirtää vastuuta asiakkaalle itsel-
leen niissäkään asioissa, jotka sitä edellyttäisivät.  

o Nykyiset tietojärjestelmät eivät tue yhteisen suunnitelman laatimista 
o Päivystyksessä kuluu paljon aikaa siihten, että tietoa, joka on jo kerätty, kerätään 

uudelleen ja  uudelleen. Esim tieto toimintakyvystä olisi todella tärkeä päivystykses-
sä ja muissakin toimipisteissä. Toimintakykyä  on varmasti myös arvioitu ennen poti-
laan saapumista päivystykseen, mutta tieto ei ole kovin helposti löydettävissä.  

o Kehitteillä olevassa Campus Futura – yksikössä voisi lähteä pilotoimaan moniamma-
tillista työtä (ehkä myös yhteisen suunnitelman laatimista?) 

o Johdon ja päättäjien tulisi myös ottaa vastuuta asiakkaan suunnitelman tai muiden 
koordinaatiota parantavien ”työkalujen” käyttöönotosta. Esimerkiksi palvelusuunni-
telma koetaan vain ammattilaisten asiaksi, vaikka sen käyttöönotto säästäisi kustan-
nuksia ja lisäisi työn vaikuttavuutta?  
 

 Kokemusasiantuntijan kommentit 
o Rahalliset resurssien riittäminen on kaikille tärkeää 
o Muutokset ovat nykyisin nopeita 
o Vanhukset ovat tulevaisuudessa erilaisia kuin nyt 
o Oman elämämme pitäisi olla omissa käsissämme: potilas – kuljettajan paikalla 
o Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus ottaa vastuuta omasta elämästään ja keinoja ko-

hentaa omaa toimintakykyään.  
o Kehomme kanssa elämme elämämme loppuun asti; vastuu asiakkaalle: ”sun elämä, 

sun keho, mitä haluaisit”? 
o Tietokonepalveluiden käytön osaamista pitäisi tukea; pidetään asiakkaat jatkuvasti 

mukana junassa.  
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o Suurin muutos, jonka pitäisi tapahtua asiakaslähtöisyydessä koskee henkilöstön 

asenteita: älkää pelätkö asiakkaita.   
o Ammattilainen on palvelija - ei vastuun ottaja.  

 
 

4.  Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma vuonna 2020 (esitys liittee-
nä) 

 
Hanketyöntekijä Tuija Koivisto kertoi Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjesteämissuunnitelmaa 
koskevasta luonnoksesta, joka lähetettiin myös integraatio – työryhmän  jäsenille tutustuttavaksi en-
nen kokousta. Suunnitelmaluonnos on valmisteltu yhdessä hankkeen vanhuspalveluiden työryhmän 
kanssa. Suunnitelma ei ole vielä valmis, joten siitä toivotaan vilkasta keskustelua ja kehittämisehdo-
tuksia otetaan mielellään vastaan kaikilta asiasta kiinnostuneilta. Suunnitelmaa voivat myöhemmässä 
vaiheessa kommentoida myös asukkaat.  
 

 Esityksessä ja keskustelussa esille nousseita asioita:  
o Ikäihmisten palvelurakenteeseen liittyvät linjaukset tarvitaan tulevasta sote-rakenteesta 

huolimatta.  
o Erityishuomiota on kiinnitettävä  muistisairaisiin; muistisairaita nykyisin Keski-

Suomessa noin 5300; kehittämistä olisi ennalta ehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidos-
sa.  

o Suoritteiden mittaamisesta pitäisi päästä vaikuttavuuden seurantaan.   
o Päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut lisätään mukaan 

suunnitelmaan 
o Esim. kuntoutuksessa pitäisi osata ennakoida henkilöstön osaamistarvetta 
o Tila- ja henkilöstöratkaisuja suunniteltaessa pitäisi olla selvillä ”visio” (mihin toiminnalla 

pyritään) 
o Vertaistuki, yhdistystoiminta, vapaaehtoistoiminta, kokemusasiantuntijatoiminta jne. 

mukaan jatkossa laajemmin; esim. Sovatekilla hyviä kokemuksia kokemusasiantuntija-
työstä; toisaalta riittävän koulutettuja kokemusasiantuntijoita on nykyisin melko vähän 
saatavilla, mikä voi hidastaa toiminnan laajentamista.  

 
 
5. Jatkotyöskentelystä sopiminen ja päivän päätös  
 
Seuraava kokous järjestetään tammikuussa 2016. 

 
 

 
Muistion kirjasivat: 
 
 
Päivi Koikkalainen   Tuija Koivisto 
Hanketyöntekijä   Hanketyöntekijä 
 
  



6 

 
Liite 1: Osallistujaluettelo 
 
 
Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke 
Integraatio – työryhmän kokous 16.9.2015  
 
 
Astikainen Anne, Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti 
Haaki Raili, KOSKE 
Heikkilä Marja, KS SOTE 2020 – hanke 
Huttunen Niina, JYTE, Neuvolat, koulu- ja opiskeluth 
Kanerva Satu, Kokemusasiantuntija  
Kauppinen Jari, Tehy 
Kinnunen Seija, Jyväskylän kaupunki, Aikuissosiaalityö, SOSKU – hanke  
Koikkalainen Päivi, KS SOTE 2020 – hanke 
Koivisto Tuija, KS SOTE 2020 - hanke 
Kuusinen Anneli, Keski-Suomen shp, KTVA  
Mård Minna, KS SOTE 2020 - hanke  
Palola Mikael, Perusturvaliikelaitos Saarikka 
Pyhälä-Liljeström Paula, Keski-Suomen shp, Päivystys  
Pylvänen Riitta, KS SOTE 2020 - hanke 
Sivanne Merja, Keski-Suomen seututerveyskeskus 
Suojasalmi Jussi, Sovatek  
Toiviainen Raija, Viitasaaren terveyskeskus 
Tuukkanen Johanna, Keski-Suomen shp, Päivystys 
Vanhala Mauno, Keski-Suomen shp  
Ylä-Kolu Päivi, Keski-Suomen seututerveyskeskus 


