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Integraatio – työryhmän keskustelufoorumi  

 

 

Aika:  Ke 27.1.2016 klo 13.00 – 16.00  

Paikka:  Pieni luentosali, Jyväskylän kaupunginkirjasto  

Läsnä  Ks. Liite 1. 

 

 

1. Kokouksen avaus.  

 

Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen toivotti osallistujat tervetulleiksi.  

 

 

2. Ajankohtaista sote – uudistuksen valmistelusta (ks. Liite 2) 

 

Päivi Koikkalainen kertoi sote- ja aluehallintouudistuksen valtakunnallisesta valmiste-

lutyöstä sekä sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeista. Kärkihankkeiden suun-

nitelmat ovat valmisteltavina ja myös Keski-Suomessa kannattaa valmistautua kärki-

hankkeisiin osallistumiseen.  

 

Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen hanketyöntekijät Petri Oinonen (Lapsi ja per-

hepalvelujen muutosohjelma) ja Tuija Koivisto (Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen) 

ovat mukana kärkihankkeiden ohjausryhmissä, joten heiltä saa lisätietoa em. kärki-

hankkeiden etenemisestä. 

 

Lisätietoa sosiaali- ja terveysministerön kärkihankkeista löytyy osoitteesta: 

http://stm.fi/karkihankkeet  

 

Valtakunnallista valmistelua koskevat uutiset ja aineistot päivittyvät osoitteeseen: 

http://alueuudistus.fi/etusivu .  

 

 

3. Ajankohtaista Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeesta (ks. Liitteet 3 - 7) 

 

Riittä Pylvänen ja Päivi Koikkalainen kertoivat Keski-Suomen SOTE 2020 – hank-

keen työryhmien työskentelystä ja jatkosuunnitelmista. Tilannekatsauksessa käsitel-

tiin seuraavia aiheita:   

 

 Palveluverkon optimointi ja simulointi – työkalu (Riitta Pylvänen) 

 Prosessien ja työryhmien työskentely ja tuotokset (lyhyt kooste) 

 Sosiaalityö päivystyksessä – pilotin kokemukset 

 Campus.FI  - tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen yhteisenä foorumina? 

 Johtamisen tuki ja johtamiskoulutukset keväällä 2016 (Riitta Pylvänen) 

http://stm.fi/karkihankkeet
http://alueuudistus.fi/etusivu
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Keskustelusta poimittua:  

 

 Palveluverkon optimointi- ja simulointi – työkalun kehittämistä jatketaan 

Lähipalvelut ja palvelumalli – työryhmässä yhdessä Sosiaalitaidon kanssa. 

Työkalun tausta-aineistoksi tarvittavan tiedon kerääminen on ollut hankalaa, 

koska tietoa tuotetaan useilla eri tavoilla ja eri muodoissa. Työkalun pitäisi 

valmistua helmikuussa.  

 

 Johtamiskoulutus koettiin tärkeäksi. Keskustelussa tuotiin esille, että koulu-

tusten tulisi valmentaa esimiehiä tulevaisuuden johtajiksi, kohti uutta johtamis-

kulttuuria. Koulutuksessa tulisi käsitellä myös talousasioita.  

 
Tarkempaa infoa koulutusten toteuttamisesta, lähipäivistä jne. toivottiin työpai-

koille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Riitta kertoi, että uudella tavalla 

painottuva sote-JET (sote-johtamisen erikoisammattitutkinto) käynnistyy oppi-

sopimuskoulutuksena 19.4.2016. Muiden koulutusten lähipäivät ym. aikataulut 

täsmentyvät lähiaikoina.  

 

 Henkilöstötilanne ja jatkosuunnitelmat: Tuija Koiviston ja Päivi Koikkalaisen 

työ hankkeessa päättyy kevään aikana kuten aiemmin on sovittu. Hankepääl-

likkö Marja Heikkilä, hankesuunnittelija Riitta Pylvänen, hanketyöntekijä Petri 

Oinonen ja hankesihteeri Satu Kinnunen jatkavat työskentelyä hankkeessa 

syksyyn 2016 saakka.  

 

Kevään 2016 aikana hankkeessa tuotetaan raportteja ja muuta aineistoa 

(esim. ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma, vammaispalvelujen lin-

jaukset, ehdotus asukas- ja asiakaslähtöisten integroitujen palvelujen järjes-

tämisestä ym.), joita voidaan hyödyntää sote- ja aluehallintouudistuksen jatko-

valmistelussa Keski-Suomessa (ks. Silja Ässämäen esitys). 

 
Hankkeen loppuseminaari järjestetään todennäköisesti syyskuussa 2016.  

 
 

4. Asiakas- ja asukaslähtöinen integraatio sote-palvelujen perustana Keski-

Suomessa  

 

Keskusteltiin Päivi Koikkalaisen luonnosteleman asiakas- ja asukaslähtöisen, integ-

roidun sote-palvelumallin tausta-ajatuksista ja ideoista osallistujille lähetetyn materi-

aalin pohjalta. Luonnostekstien aiheet olivat:  

Asiakassegmentointi 

Palvelujen tuotamisen periaatteet 

Palvelu- ja tuotantologiikan erot 



 

Keski-Suomen Sote 2020 –hanke   Muistio 
 
 

 

 
 
 

Perustehtävän uudelleenmäärittelly 

Keski-Suomen sote-palvelumalli 

 

Keskustelusta poimittua:  

 

 Miten uusi ja vanha toimintakulttuuri pystytään yhdistämään?  

Oppivatko nyt työssä olevat uusia malleja vai pitäisikö lähteä siitä, että 

uusien työntekijöiden koulutuksessa otetaan palvelukulttuurin muutos 

huomioon?  

Onko helpompi luoda kokonaan uutta kuin yrittää muuttaa vanhaa mal-

lia? Sekä uusia että vanhoja toimintatapoja tarvitaan.   

Toimintatapojen ja –kulttuurin muutos koskee myös asukkaita ja asiak-

kaita – miten heitä voidaan tukea?  

 Nykyisessä järjestelmässä asiakkaat ja työntekijät eivät tule aidosti kuulluiksi 

ja kohdatuiksi.  

 

 Esitetyt ideat kuulostavat sinänsä hyviltä, mutta miten tällainen ”muutoshyp-

päys” voidaan toteuttaa käytännössä, koska nykyinen kehittämistyö on pää-

asiassa toiminnan kokoamista isoihin yksiköihin? Toiminnan kehittämisessä ja 

palvelujen standardoinnissa korostetaan sitä, että ”ei ole väliä kuka asiat hoi-

taa”. Ehdotuksessa on kuitenkin eri lähtökohta (esim. jatkuvuuden korostami-

nen, vastuutyöntekijät).  

 

 Uuden palvelukulttuuri-näkökulman korostamisessa ”on järkeä”. On kuitenkin 

vielä pitkä harppaus toimivaan moniammatilliseen dialogiin.  

 Pärjääminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen ovat tärkeitä näkökohtia.  

 Asiakassegmentoinnin pohtiminen on hyvä asia ja sitä pitäisi miettiä tarkem-

min. Ehdotetusta asiakassegmentointimallista ei ole vielä saatavissa tutkimus-

tietoa ainakaan Suomesta, mutta samaa mallia ollaan kehittämässä muissakin 

paikoissa (esim. Pirkanmaa, Helsinki, Hyvinkään kotihoito).  

 Lähipalvelujen tukeminen on tärkeää. Olisiko parempi ollakin pieniä, asukkaita 

lähellä olevia toimipisteitä keskittämisen sijasta?  

 Paljon palveluja haluavien ongelmiin pitäisi löytää uusia ratkaisuja. 

 Asiakkaiden odotuksien selvittämiseen ja kokemustiedon hyödyntämiseen pi-

täisi olla parempia menetelmiä.  

 

 Pitäisi nostaa asioita esille myös johtamisen näkökulmasta. Mitä oikein johde-

taan ja mikä on ”tuote”?  

 Miten kustannukset, tuotteistus ja vaikuttavuus voitaisiin nostaa esille parem-

min? 
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 Muutoksissa pitäisi pysähtyä tarkastelemaan myös jo olemassa olevia, toimi-

via käytäntöjä ja saada niistä enemmän tietoa.  

 

 Jo nyt on monia toimintamalleja, jotka tukisivat uudenlaiseen palvelumalliin 

siirtymistä (esim. tiimityöskentely, monialainen työote). Eri toimijoille (esim. tii-

mien vetäjille) pitäisi järjestää mahdollisuuksia pohtia konkreettisten käytän-

nön pulmien ratkaisuvaihtoehtoja.  

 Käytännön ongelmien ratkaisemiseksi (esim. tiedonkulun esteet; toistuva kir-

jaaminen) pitäisi muuttaa lainsäädäntöä ja toimintamalleja.  

 Tukipalvelujen järjestäminen on otettava mukaan jatkovalmisteluissa.  

 Tietojärjestelmien pitäisi myös kehittyä ja tukea toiminnan muutoksia. 

 Aitoa kehittäjäkumppanuutta erilaisissa kokeiluissa tulisi mahdollistaa ja tukea. 

 Yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa pitäisi lisätä (esim. mahdollisuus ko-

keilla ketterästi uusia toimintamalleja).    

 

Keskustelussa esille tuodut näkäkohdat otetaan huomioon hankkeen jatkotyöskente-

lyssä. Valmis raportti julkaistaan kokonaisuudessaan hankkeen internet-sivuilla.   

 

 

5. Miten sote-valmistelua jatketaan Keski-Suomessa? (ks. Liite 8) 

 

Kehittämisjohtaja Silja Ässämäki (Jyväskylän kaupunki) kertoi aluehallinto- ja sote-

uudistuksen jatkovalmistelusta Keski-Suomessa.  Valmistelua jatkavat Keski-

Suomen kunnat, maakuntaliitto ja keskeiset sote-palvelujen tuottajat. Kuntakokous 

toimii kuntien päätöksenteon foorumina. Työvaliokunta koordinoi ja valmistelee 

suunnittelutyötä yhdessä työryhmien kanssa  (Talous- ja tukipalvelut, ICT, Henkilös-

tö, Palvelutuotanto; ks. liite). Kun aluehallinto- ja sote-uudistuksesta saadaan tar-

kempaa tietoa (esim. aluehallinto- ja sote-uudistusta koskevat lakiesitykset julkais-

taaan huhti-toukokuussa) työryhmiin perustetaan  todennäköisesti alatyöryhmiä.  

 

 

6. Kokouksen päätös 

 

Päivi Koikkalainen kiitti kaikkia integraatio -ryhmän työskentelyyn ja kokoukseen 

osallistuneita. Ryhmältä saatu palaute on ollut tärkeää KS SOTE 2020 – hankkeen 

valmistelutyössä. Uutta kokousaikaa ei sovittu, koska tämä ryhmän viimeinen tapaa-

minen. Sote – ja aluehallintouudistuksen valmistelu jatkuu Keski-Suomessa Silja Äs-

sämäen esittelemän mallin mukaisesti.  
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Muistion vakuudeksi 

 

Jyväskylässä 2.2.2016  

 

 

Päivi Koikkalainen     Satu Kinnunen  
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Liite 1. Osallistujaluettelo Integraatio-työryhmän kokous 27.1.2016 

 

Alén Reija, KSSHP 

Auvinen Satu, KSSHP 

Haaki Raili, KOSKE 

Halonen Anu, KSSHP 

Hautsalo Aulikki, Kinnulan kunta 

Joutsiluoma Jaana, SOSTE 

Juurinen Kirsi, KSSHP 

Kalilainen Päivi, Jyväskylän kaupunki 

Kanerva Satu, Kokemusasiantuntija 

Keikkala Sirkka, JYTE, Jyväskylän kaupunki 

Kinnunen Satu, Keski-Suomen Sote 2020 –hanke 

Koikkalainen Päivi,  Keski-Suomen Sote 2020 –hanke 

Koponen Tiina, Hankasalmen kunta 

Kuittu Ulla, Jyväskylän kaupunki 

Kuusinen Anneli, KSSHP 

Nykänen Jouko, Uuraisten kunta 

Peltonen Eija, Keski-Suomen Seututerveyskeskus 

Peltonen Pertti, JYTE, Jyväskylän kaupunki 

Peränen Nina, KSSHP 

Pihl Anu, Toivakan kunta 

Pyhälä-Liljeström Paula, Keski-Suomen Seututerveyskeskus 

Pylvänen Riitta, Keski-Suomen Sote 2020 –hanke 

Saarinen Riitta, Jyväskylän aikuisopisto 

Saharinen Tarja, KSSHP 

Suojasalmi Jussi, Sovatek säätiö 

Särkkä Pertti, JUKO 

Toiviainen Raija, Wiitaunioni 

Yksjärvi Kari, JHL 

Ylä-Koulu Päivi, Keski-Suomen Seututerveyskeskus 

Ässämäki Silja, Jyväskylän kaupunki 


