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Kuinka sosiaalitoimen ja terveydenhuollon 
yhteistyö saadaan sujumaan? Miten ja missä 
sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikois-
sairaanhoidon palvelut järjestetään? Mikä orga-
nisaatio vastaa alan palveluiden kehittämisestä? 
Mitkä ovat työvoiman saatavuuden näkymät 
hyvinvointialalla? Mm. edellä oleviin kysymyksiin 
haetaan vastauksia laajana asiantuntijatyönä 
valmistellussa Keski-Suomen sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelurakenneselvityksessä. 

Keski-Suomen liiton toimeksiannosta tuotettu so-
siaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys 
valmistuu mielenkiintoiseen aikaan. Meneillään 
on useita kuntiin vaikuttavia ja myös sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja uudistavia toimia. 
Hallituksen kuntarakenteen uudistamisohjelman 
ensimmäisiä kannanottoja odotellaan vuoden 
2011 loppuun mennessä. Keväällä 2011 voimaan 
tullut terveydenhuoltolaki on parantamassa mer-
kittävästi asiakkaan mahdollisuuksia hoitopaikan 
valinnan suhteen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
integraation edellytetään syventyvän. Samaan 
aikaan julkisen palvelujärjestelmän kehittämiseen 
liittyvät yhteispalvelun tietotekniset ratkaisut ot-
tavat merkittäviä edistysaskelia.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennesel-
vitys sisältää asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen 
maakunnan palvelujärjestelmän kehittämiseksi. 
Ehdotus poikkeaa monelta osin nykyisestä pal-
veluiden tuotantorakenteesta. Tämä edellyttää 
syvällistä pohdintaa kuntien valmiudesta edetä 
työryhmän ehdotuksen suuntaan. Työryhmän 
raportista kokonaisuudessaan ja palvelurakenne-
ehdotuksesta tullaan pyytämään maakunnan 
kuntien yksilöidyt kannanotot.      

Kiitämme haastavan hankkeen onnistuneesta to-
teutuksesta päävastuussa olleita Jouko Isolauria 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä ja Marja Heikki-
lää Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukses-
ta.  Monensuuntaisten ehdotusten kokoaminen oli 
vaativa tehtävä, jonka varmasti lähikuukausien 
vilkas keskustelu palkitsee. Samalla tavoin kii-
tämme hanketta linjanneiden erillisselvitysten 
laatijoita ennakkoluulottomista kannanotoistaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon integraation to-
teuttamisessa Keski-Suomessa sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon hallinnon järjestämisessä. 
Luonnollisesti erityiskiitos kuuluu myös kaikille 
niille keskisuomalaisille, jotka lukuisissa kokouk-
sissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa toivat julki 
maakunnan eri osien näkemyksiä sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden järjestämiseen.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjes-
täminen on kunnan keskeisin palvelutehtävä ja 
taloudellisesti kunnan merkittävin kohdennus. 
Keskustelu maakuntaan parhaiten soveltuvan 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta 
alkakoon!

Jyväskylässä 28.9.2011

Esipuhe

Anita Mikkonen  
maakuntajohtaja 

Hannu Korhonen 
kehittämisjohtaja
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne-
työtä on tehty Keski-Suomessa – kuten muulla-
kin maassamme – määrätietoisesti 1990-luvun 
alusta lähtien. Keskeisenä tavoitteena on ol-
lut suomalaisen, hyvin laitosvaltaisen hoito-
kulttuurin muuttaminen avohoitopainotteiseksi. 
Viimeisen 20 vuoden aikana sairaaloiden hoi-
tojaksojen pituudet ovat lyhentyneet dramaat-
tisesti, vanhusten laitoshoito on vähentynyt 
huomattavasti, kehitysvammaisten laitoshoi-
to on loppunut Keski-Suomesta lähes kokonaan 
ja mielenterveyskuntoutujien hoito on muuttu-
nut hyvin avohoitopainotteiseksi. Kunnissa on 
tehty mittavia rakenteellisia muutoksia niin hen-
kilöstön kohdentamisen ja koulutuksen kuin 
kiinteistörakentamisen ja palveluketjujen suun-
nittelunkin osalta. Tämän lisäksi maakuntaan on 
tänä aikana perustettu yli 200 yksityistä van-
husten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutu-
jien palvelukotia (Länsi-Suomen lääninhallitus 
Yksityisten palveluntuottajien rekisteri 2008).

1990-luvulla aloitettu palvelurakenteen muutos-
työ on edennyt monilta osin hyvin mutta erityi-
sesti vanhustenhuollossa joudutaan edelleen 
kiinnittämään paljon huomiota laitosmaisen pal-
velurakenteen purkamiseen. Kansallisen sosi-
aali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman 
Kasteen tavoitteena on, että pitkäaikaisessa lai-
toshoidossa olevia yli 75-vuotiaita on enintään 3 
prosenttia nykyisen 6 %:n sijaan. Tämä sama ta-
voite – pitkäaikaisen laitoshoidon puolittaminen 
– koskee myös Keski-Suomea.

Keski-Suomessa on perinteisesti tehty hyvää yh-
teistyötä sosiaali- ja terveystoimen palveluiden 
kehittämiseksi ja yhteensovittamiseksi. Tervey-
denhuollon kehittämisessä keskeinen toimija on 
ollut Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja sen koor-
dinoimat maakunnan ylilääkärikokoukset. Sosi-
aalihuollon osalta yhteistä kehittämistyötä on 
tehty sosiaalijohdon säännöllisissä jo vuosikym-
meniä jatkuneissa työkokouksissa. 2000-luvulla 
kehittämistyötä on yhä useammin tehty sosiaa-
li- ja terveystoimen yhteistyönä. 

Voimakkaan sysäyksen kehittämistyölle antoi-
vat 2002–2008 toimineet kansallinen terve-
ydenhuollon kehittämishanke ja sosiaalialan 
kehittämishanke sekä vuonna 2005 käynnis-
tynyt kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras-
hanke). Näiden hankkeiden myötä sosiaali- ja 
terveystoimi on saanut kuntien hallinnossa entis-
tä suuremman huomion. Laki kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksesta (169/2007), ns. Paras-laki, 
säädettiin nimenomaan vastaamaan niihin haas-
teisiin, joita kunnat kohtaavat, kun ne joutuvat 
järjestämään palveluita ikääntyvälle väestölle 
pienentyvin resurssein. Kuntien resurssit vähene-
vät kahta kautta: ensiksi henkilöstöä on jäämäs-
sä eläkkeelle niin runsaasti, että on vaikeaa saada 
palkatuksi tilalle uusia ammattilaisia supistuvis-
ta ikäluokista, toiseksi kuntien rahoitustilanne on 
vaikeutumassa palvelutarpeen kasvun ja talous-
taantuman vuoksi. 

Koska useat Keski-Suomen kunnat joutuvat 
suunnittelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluita puitelain uudistuksen (STM:n tiedote 
3.2.2010) vuoksi uudelleen, tarjosi Keski-Suomen 
liiton 19.1.2010 avaama hankehaku Keski-Suo-
men sosiaali- ja terveydenhuollon tulevan palve-
lurakenteen suunnittelemiseksi mahdollisuuden 
Keski-Suomen kunnille saada päätöksenteon 
pohjaksi:

1. HANKKEEN TAUSTA 

tutkittua tietoa sosiaali- ja terveyspalvelui-
den erilaisista järjestämistavoista 

arvion ja näkemyksen 2010-luvun so-
siaali- ja terveydenhuollon keskeisistä 
palvelurakennekysymyksistä 

asiantuntija-arvion eri sosiaali- ja terveys-
palveluiden erilaisten järjestämismallien 
soveltuvuudesta Keski-Suomeen

kuntien luottamushenkilöille, kansalaisille 
ja viranhaltijoille avoimen keskustelufoo-
rumin sosiaali- ja terveyspalveluiden eri 
järjestämismahdollisuuksista

1. 

2.

3.

4.
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Kun vielä aivan hankkeen loppuvaiheessa 
(17.6.2011) saatiin Kataisen hallituksen hallitus-
ohjelma, voitiin Keski-Suomen tilannetta peilata 
uuden hallitusohjelman esityksiin. Näistä keskei-
simpiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelura-
kenteen kannalta ovat:

• 

•

 
•

 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
•

Vaikka hanke on toiminut vain runsaan vuoden 
ajan, on lainsäädäntö, kuntien talous ja poliittinen 
toimintaympäristö ollut jatkuvassa muutokses-
sa. Se on tehnyt hankkeen toteutuksesta varsin 
haasteellisen. Näin ollen hanke on joutunut kes-
kittymään lähinnä julkisen sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämiskysymyksiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- 
ja rahoitusvastuu säilyy kunnilla.

Tavoitteena on muodostaa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvas-
tuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia tai 
vaihtoehtoisesti sosiaali- ja terveysalueita.

Kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalu-
eet vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon 
peruspalveluista sekä osasta erikois-
sairaanhoidon tehtäviä (esimerkiksi nk. 
perus erikoissairaanhoito) sekä vastaavasti 
sosiaalihuollon tehtävistä tavoitteena mah-
dollisimman laajan palvelukokonaisuuden 
muodostuminen.

Tarkoituksenmukaisen työnjaon perus-
teella määriteltävistä erikoissairaanhoi-
don ja sosiaalihuollon tehtävistä kunnat 
ja sosiaali- ja terveydenhuollon alueet 
vastaavat yhdessä. Sairaanhoitopiirien ja 
erityishuoltopiirien palvelutuotantoa käy-
tetään täydentämään kuntien ja sosiaali- 
ja terveydenhuollon alueiden palveluja.

Kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
alueiden yhteisiä tehtäviä varten on viisi 
erityisvastuualuetta  (Erva)1. Erva-alueen 
tehtäviin kuuluvat muun muassa vaativat 
keskitettävät terveyden- ja sosiaalihuol-
lon palvelut sekä alueellaan tutkimukseen, 
kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä 
tehtäviä. 

1 Suomi on jaettu vaativan erikoissairaanhoidon järjestämistä varten viiteen erityisvastuualueeseen.                   
Keski-Suomi kuuluu Kuopion yliopistollisen sairaalan, KYS:n, erityisvastuualueeseen.
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2.1 HANKKEEN TAVOITTEET

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velurakenneselvityksen tavoite oli löytää Keski-
Suomen   asukkaita parhaiten palveleva sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluiden järjestämismalli.  
Tavoitteeseen sisältyi perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon saumaton yhteistyö uuden 
terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla se-
kä yhteistoiminta sosiaali- ja terveydenhuollon 
peruspalveluiden tasolla puitelain muutoksen 
mukaisesti. Hanke tavoitteli myös sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluiden painopisteen siirtoa 
kansalaisten omatoimisuuden tukemiseen, so-
siaali- ja terveydenhuollon monitoimijaisuuden 
lisäämistä sekä kaiken kaikkiaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon resurssien entistä parempaa hal-
lintaa. (Hankesuunnitelma 2010, 4–5.)

Toteutuksen lähtökohdat:

Hankkeen aikana Keski-Suomen sosiaali- ja 
terveyden huollon mallin keskeisiksi tavoitteiksi 
nousivat seuraavat teemat:

2. HANKKEEN YKSILÖIDYT TAVOITTEET JA SAAVUTETUT TULOKSET

2.2. HANKKEEN TULOKSET 

Hankkeen toteutusta ovat leimanneet seuraavat 
näkökohdat:

PALVELURAKENTEIDEN  KEVENTÄMINEN  
Ylitetään sektorirajoja, luodaan palvelukokonai-
suuksia, vähennetään portaita ja hierarkioita.

 
Keski-Suomen asukkaiden palvelujen paranta-
minen on keskeistä. Siinä hallinto on vain väline, 
joka tukee hyvää palvelua, hoitoa, hoivaa ja kun-
toutusta. Tästä syystä hankkeessa paneuduttiin 
voimakkaasti palveluintegraatioon ja osaamisen 
varmistamiseen.

KÄYTÄNTÖLÄHEISYYS 
Hankkeen toteutuksessa olivat mukana Keski-Suo-
men keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimi-
jat, jotka ovat tehneet sekä palvelurakennetyötä 
että käytännössä vastaavat sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluiden järjestämisestä.

Palvelurakenne- ja hallintokysymykset: 
Luodaan maakuntaan mahdollisimman toi-
mivat sosiaali- ja terveydenhuollon alueet

Sisältökysymykset: Sosiaali- ja terveyden-
huollon integraation toteuttaminen

Osaamisen ja tulevaisuuden kysymykset: 
Vahvistetaan Keski-Suomen asemaa myös 
erityisosaamisen ja palveluiden järjestäjä-
nä, tuottajana ja osaajana

1. 

2.

3.

1. 

2.

3.

4.

5.

SISÄLLÖN TÄRKEYS 

Selvityksen lähtökohtana on sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluiden järjestäminen 
Keski-Suomen maakunnan asukkaiden tar-
peita parhaiten vastaavalla tavalla.

Selvitystyössä on keskeistä huomioida so-
siaali- ja terveydenhuollon koko toiminta-
ketju ja siirtää toiminnan painopiste ketjun 
alkupäähän.

Lähtökohtana selvitystyölle ovat julkiset 
sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalve-
lut. Työssä selvitetään erityispalveluiden 
ja muiden julkisten palveluiden suhde sosi-
aali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. 
Myös yksityiset ja 3. sektorin palvelut liite-
tään kehitettävään malliin.

Tietoteknologian hyödyntämisessä otetaan 
tuntuvia edistysaskelia.

Selvitystyössä hyödynnetään maakun-
nassa jo tehtyä palvelurakennetyötä ja 
hankekumppanien maakunnan olojen ja toi-
mintakulttuurin tuntemusta.

Selvitystyössä huomioidaan tuleva terveyden-
huoltolaki, mahdolliset puitelain muutokset ja 
tulevan kokeilulain mahdollisuudet (Hanke-
suunnitelma 2010, 5–12).

6.
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Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutus 
on Keski-Suomessa johtanut pirstaleiseen ja 
monimutkaiseen palveluiden tuottamismalliin, 
jonka uudistaminen annetuilla ehdoilla ja 
käytyjen keskustelujen pohjalta osoittautui todella 
haasteelliseksi.

 
 
Hankkeen keskeisenä toteutustapana on ollut 
vuorovaikutteisuus ja koko maakunnan asukkai-
den palveluista huolehtiminen. Ilman keskinäistä 
luottamusta ja keskustelua maakunnan asukkai-
den sosiaali- ja terveyspalvelut eivät tule kuntoon.

 
Kansalaisten valinnanvapaus lisääntyy uuden 
terveydenhuoltolain mukaan vuoden 2014 alus-
ta lukien. Myös sosiaalihuollon lainsäädännön 
uudistus noudattaa samaa periaatetta. Tällöin pal-
veluiden tulee olla niin hyvässä kunnossa, että 
Keski-Suomen asukkaat haluavat hankkia ne omis-
ta kunnistaan.

Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeessa luo-
tiin yhteistyössä kuntien kanssa Keski-Suomen 
sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palveluraken-
nemalli, joka on hankkeen jälkeen kuntien hyö-
dynnettävissä. Seuraavissa kappaleissa käydään 
läpi hankkeen keskeisiä tuloksia hallinnollisis-
sa, sisällöllisissä sekä osaamisen kehittämisen 
kysymyksissä.

 
2.2.1 Palvelurakenne- ja hallintokysymykset:  
Luodaan maakuntaan mahdollisimman toimivat 
sosiaali- ja terveydenhuollon alueet 

Osana hanketta toteutettiin Jyväskylän kau-
pungin strategiajohtaja Sakari Möttösen ja 
Sote-liikelaitos Saarikan johtajan Mikael Palola 
asiantuntijaselvitys ”Keski-Suomen sosiaali- ja 
terveydenhuollon hallinnon järjestäminen. Sel-
vityshenkilöraportti Keski-Suomen sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenneselvityshank-
keelle 31.3.2011”. Siinä todettiin, että huomioi-
den lainsäädännölliset puitteet ja Keski-Suomen 

nykyinen kuntarakenne, järkevän ja toimivan 
maakunnallisen kokonaisratkaisun tekeminen 
on vaikeaa. 

Selvityshenkilöt toteavat, että nykyinen maakun-
nallinen toimintamalli on epäyhtenäinen ja haja-
nainen (kuva 1). Siinä ei läheskään kaikilta osin 
toteudu toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon in-
tegraatio, vaikka kunnat ovat siirtämässä sosiaali-
huollon palvelut nykyisille yhteistoiminta-alueille. 
On varauduttava myös siihen, että tulevaisuudes-
sa vaaditaan Paras -lain asukasmäärärajaa suu-
rempia alueellisia kokonaisuuksia. Sosiaali- ja 
terveydenhuollossa korostuu tulevaisuudessa asi-
akkaiden nykyistä suurempi valinnanvapaus ja it-
semääräämisoikeus, mikä johtanee luontaisten 
palveluverkkojen muutoksiin.

Selvityshenkilöt ehdottavat kaksivaiheista 
uudistamisratkaisua , jossa ensivaiheen ratkaisu-
na kunnat siirtävät sosiaalipalvelut yhteistoimin-
ta-alueille, jos eivät ole niin jo tehneet ja/tai jos 
eivät täytä Paras-lain 5 §:n muutosta (384/2011). 
Tuleviin muutoksiin varautuminen edellyttää tule-
vaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon mallin toi-
sen vaiheen valmistelua.

Uusien hallintoratkaisujen tulee vahvistaa kun-
tademokratian toimivuutta, kuntien ohjaus-
mahdollisuuksien säilymistä sekä kuntalaisten 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Selvityshenkilöt ottavat kantaa myös koko maa-
kunnan kattavaan hallintomalliin, esimerkiksi so-
siaali- ja terveyspiiriin tai maakuntamalliin. He 
toteavat, että se ei ole Keski-Suomessa tarkoituk-
senmukainen ja mahdollinen, koska:

VUOTEEN 2014 JÄRJESTELMÄ KUNTOON 

YHTEISHENGEN, LUOTTAMUKSEN MERKITYKSEN 
KOROSTUMINEN

PALVELURAKENTEIDEN JA HALLINNON 
KYSYMYSTEN MUTKIKKUUS 

1. 

2.

3.

Kuntien näkökulmasta sen hallittavuus on 
vaikeaa 

Rahoitus- ja toimintavastuut eriytyvät toi-
sistaan, mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon 
rahoitus  säilyy kunnissa ja 

Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut kanta-
naan, että se pitää sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelut omana toimintanaan.
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Edellä esitetyn perusteella Möttönen ja Palola esit-
tävät, että Keski-Suomeen muodostetaan tule-
vaisuudessa viisi sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistoiminta-aluetta (kuva 2):

Selvityshenkilöiden esittämässä toisen vaiheen 
mallissa Jyväskylä ja Äänekoski järjestävät so-
siaali- ja terveyspalvelut itse.  Jämsä järjestää 
isäntäkuntamallin mukaisesti sosiaali- ja terveys-
palvelut yhteistoiminta-alueellaan. Jämsän yhteis-
toiminta-alueeseen kuuluu Kuhmoinen.

Pohjoiseen Keski-Suomeen perustetaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen järjestämistehtäviä 
hoitava sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, 
johon kuuluvat nykyiset Saarikan kuntayhtymän 
alueella olevat kunnat sekä Pihtipudas, Viitasaari 
ja Kinnula. Näin muodostuu Pohjoisen Keski-Suo-
men sosiaali- ja terveydenhuollon alue. 

Keskisen Keski-Suomen kunnat, jotka ovat siir-
täneet terveydenhuollon palvelut joko seutu-
terveyskeskukseen tai Jyväskylän kaupungin 
perusturvalautakunnan alaisuuteen, muodosta-
vat oman sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-
tymän. Näin muodostuu keskisen Keski-Suomen 
sosiaali- ja terveydenhuollon alue. 

Jyväskylän kaupunki perustaa liikelaitok-
sen, joka tuottaa muille kunnille sosiaali- ja 
terveyspalveluja.

 
2.2.1.1 Hankkeen ehdotus Keski-Suomen sosiaali- 
ja  terveydenhuollon malliksi 

Hanketyöryhmä menee ehdotuksessaan vie-
lä pidemmälle. Koska Jyrki Kataisen hallituksen 
ohjelma nojaa edelleen kuntien järjestämis- ja 
rahoitusvastuuseen, pitäytyy hankekin esityk-
sessään kunta ja sosiaali- ja terveydenhuolto-
aluepohjalla. Myös Keski-Suomen maakunnan 
realiteetit, joita selvityshenkilöt ansiokkaasti ana-
lysoivat, puoltavat tätä mallia.

Hanke ehdottaa, että maakuntaan muodostettai-
siin Jyväskylän kaupungin (vahva kunta) lisäksi 
kolme sosiaali- ja terveysaluetta: pohjoinen Keski- 
Suomi  , keskinen Keski-Suomi ja eteläinen Keski- 
Suomi (kuva 3). Tällaista mallia perustellaan jo 
aikaisemmin tehdyllä kunta- ja palvelurakenne-

työllä. Mallissa voidaan hyödyntää olemassa ole-
via palveluverkkoja mutta samalla hyötyä entistä 
suurempien alueiden synergiasta. Koska tämän 
hankkeen keskeisenä lähtökohtana on ollut löy-
tää Keski-Suomen asukkaita parhaiten palveleva 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismalli on 
suurenevilla alueilla erityisen tärkeää pitää huolta 
lähipalveluista ja ymmärtää, että palvelun toteu-
tuksessa on tärkeää huomioida paikalliset olosuh-
teet ja lähiyhteisöjen merkitys.

Keski-Suomessa ei tällä hetkellä näytä olevan 
mahdollisuuksia muodostaa kovinkaan nopeas-
ti hallitusohjelman edellyttämiä vahvoja perus-
kuntia, koska useat pienetkin kunnat haluavat 
säilyttää itsenäisyytensä ja niillä on siihen myös 
taloudelliset mahdollisuudet. Malli kuitenkin mah-
dollistaa kuntaliitokset, koska alueet eteläistä 
aluetta lukuun ottamatta ovat niin suuria, etteivät 
ne helposti ”kärsi” joidenkin kuntien liitoksista.

Malli antaa suurenevien väestöpohjien myötä 
mahdollisuuden toteuttaa erityisosaamisen uu-
delleenorganisoinnin. Erityisesti se helpottaa 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon in-
tegraatiota. Samoin se mahdollistaa sosiaalihuollon 
vaativien palveluiden kokoamisen. Hallitusohjelma 
(s. 56) toteaa, että ”Kunnat ja sosiaali- ja terveyden-
huoltoalueet vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon 
peruspalveluista sekä osasta erikoissairaanhoi-
don tehtäviä (esimerkiksi nk. peruserikoissairaan-
hoito) sekä vastaavasti sosiaalihuollon tehtävistä 
tavoitteena mahdollisimman laajan palvelukoko-
naisuuden muodostuminen.” Ehdotettu malli tur-
vaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraation sekä 
perus- että erityispalveluiden tasolla. Vaikka mallis-
sa Jyväskylä on erotettu omaksi alueekseen, tulee 
varsinkin seudullisten ja maakunnallisten palvelui-
den organisoinnissa tarkastella alueita yhtenäisesti.

Mikäli tuleva rakennelaki edellyttää joidenkin kun-
tien liittymistä Jyväskylään, asettaa se keskisen 
Keski-Suomen kunnat jälleen uuteen tilanteeseen. 
Tuolloin tulee huolehtia siitä, että mikään kunta 
ei jää yksin huolehtimaan sosiaali- ja terveyspal-
veluista. Jos Jyväskylä kasvaa hyvin suureksi ja 
maakunnan reuna-alueille jää vain joitakin kuntia, 
tulee niiden sosiaali- ja terveyspalveluista huoleh-
tia vastuukuntaperiaatteella.
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Kuva 2. Selvityshenkilöiden ehdotus: Viisi Keski-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon aluetta,  
 2. vaiheen organisoituminen (Möttönen & Palola 2011)

Kinnula

Pihtipudas

Viitasaari

Kivijärvi

Kannon-
koski

Kyyjärvi

Karstula

Saarijärvi

Multia

Keuruu
Petäjävesi

Jyväskylä

Muurame

Jämsä

Kuhmoinen

Luhanka
Joutsa

Toivakka

Äänekoski

Uurainen

Laukaa
Hankasalmi

Konnevesi

Eteläisen Keski-Suomen yhteistoiminta-alue: 
Isäntäkuntamalli (Jämsä) 
Jämsä ja Kuhmoinen

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri:  
laajan väestöpohjan kuntayhtymä 
kaikki Keski-Suomen kunnat

Keskisen Keski-Suomen sote-alue: 
Sote-kuntayhtymä: Hankasalmi, Joutsa, Keuruu, Konnevesi, 
Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja 
Uurainen

Jyväskylä

Äänekoski

Pohjoisen Keski-Suomen sote-alue:  
Sote-kuntayhtymä: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, 
 Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari

Kuva 1. Nykytilanne: Kuusi Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon aluetta

Kinnula

Pihtipudas

Viitasaari

Kivijärvi

Kannon-
koski

Kyyjärvi

Karstula

Saarijärvi

Multia

Keuruu
Petäjävesi

Jyväskylä

Muurame

Jämsä

Kuhmoinen

Luhanka
Joutsa

Toivakka

Äänekoski

Uurainen

Laukaa
Hankasalmi

Konnevesi

Yhteistoiminta-alue: 
Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari

Äänekoski

Yhteistoiminta-alue: 
Jämsä ja Kuhmoinen

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri:  
laajan väestöpohjan kuntayhtymä

Seututerveyskeskus: 
Sairaanhoitopiirin liikelaitos: Petäjävesi, Toivakka, Joutsa, 
Luhanka, Konnevesi, Laukaa, Multia ja Keuruu

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte-alue):
Perusterveydenhuollon isäntäkuntamalli: Hankasalmi, 
Muurame ja Uurainen, jossa Jyväskylä isäntäkuntana

Perusturvaliikelaitos Saarikka: 
Saarijärvi, Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi ja Kannonkoski 

Wiitaunioni
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Hankkeen esittämässä mallissa pohjoisen ja kes-
kisen Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueiden 
hallintomallina tulisi olemaan kuntayhtymä. Jy-
väskylä toimisi omana vahvana kuntanaan ja 
Jämsä vastuukuntana Kuhmoisille. Palvelujen 
tuottamistapa jää kuntien ja yhteistoiminta-aluei-
den ratkaistavaksi. Kunnat ja kuntayhtymät tilaa-
vat palvelut kunnilta, liikelaitoksilta, järjestöiltä ja 
yrityksiltä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelujen 
tilaajina   ovat sosiaali- ja terveyden-huollon alueet 
sekä Jyväskylä ja Jämsä. Maakuntaan ei muodos-
teta sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluis-
ta vastaavaa uutta organisaatiota. Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri on erikoissairaanhoidon vahva 
järjestäjä, tuottaja ja osaaja valtakunnallisesti, 
jonka toimintaedellytyksistä kunnat huolehtivat. 

Kuva 3. Hankkeen ehdotus: Keski-Suomen neljä sosiaali- ja terveydenhuoltoaluetta

Maakunnallisten sosiaalihuollon erityispalvelujen 
järjestämisen vaihtoehtoina ovat:

Kinnula

Pihtipudas

Viitasaari

Kivijärvi

Kannon-
koski

Kyyjärvi

Karstula

Saarijärvi

Multia

Keuruu
Petäjävesi

Jyväskylä

Muurame

Jämsä

Kuhmoinen

Luhanka
Joutsa

Toivakka

Äänekoski

Uurainen

Laukaa
Hankasalmi

Konnevesi

Eteläinen Keski-Suomi (25 000 asukasta): 
Vastuukuntamalli (Jämsä)
Jämsä ja Kuhmoinen

Keskinen Keski-Suomi (64 000 asukasta)
Sote-kuntayhtymä: Hankasalmi, Joutsa, Keuruu, Konnevesi, 
Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja 
Uurainen

Jyväskylä (131 000 asukasta):
Vahva kunta

Pohjoinen Keski-Suomi (54 000 asukasta):  
Sote-kuntayhtymä: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, 
Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja 
Äänekoski

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri:  
laajan väestöpohjan kuntayhtymä 
kaikki Keski-Suomen kunnat

Sosiaalihuollon erityispalveluja kootaan 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin siinä ta-
pauksessa, että se tuo asiakashyötyjä pal-
veluintegraation kautta (vammaispalvelut, 
lastensuojelu, päihdetyö, jne.)

Sosiaalihuollon erityispalvelut toteutetaan 
moni tuottajamallilla siten, että tuottajina ovat 
esimerkiksi Jyväskylän kaupunki, palvelusää-
tiöt ja järjestöt sekä yritykset 

Sosiaalihuollon erityispalveluidenselvittely to-
teutetaan osana aluemallihanketta 

1. 

2.

3.
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Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on alueensa laajan 
väestöpohjan kuntayhtymä. Jos sosiaali- ja terve-
ydenhuollon integraatio etenee voimakkaasti, tulee 
harkita uudelleen ”Vaativien sosiaali- ja terveyden-
huollon erityispalvelujen kuntayhtymää”, joka sisäl-
täisi myös erikoissairaanhoidon palvelutuotannon 
korvaten nykyisen sairaanhoitopiirin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-aluei-
den rahoitus- ja laskutusjärjestelmässä selvitetään 
kiinteähintaisiin vuosisopimuksiin siirtymistä. Las-
kutuksen pohjana tulisi olla sekä tuotteistettuja että 
kapitaatiopohjaisia hintoja. Sopimus voisi noudattaa 
seuraavia periaatteita:

2.2.2 Sisältökysymykset: Sosiaali- ja terveyden-
huollon integraation toteuttaminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio määritet-
tiin yhdeksi hankkeen lähtökohdaksi. Siitä valmis-
tui erillinen Äänekosken kaupungin sosiaalityön 
johtajan Outi Markkasen ja Forssan terveydenhuol-
lon kuntayhtymän johtajan Markku Puron raportti 
”Integraatio ratkaisuna sosiaali- ja terveydenhuollon  
uudistamistarpeisiin”. 

Raportissa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon 
integraatiota sekä teoreettisesta että käytännön 
kokemusten näkökulmasta. Koska raportin teki-
jät ovat alan ansioituneita toimijoita ja kehittäjiä, 
he ovat koonneet raporttiin olennaisimmat näkö-
kohdat, jotka tulee ottaa huomioon integraatiopro-
sesseja eteenpäin vietäessä. Markkanen ja Puro 
korostavat seuraavia seikkoja integraation hyötyjä  
pohtiessaan:

Väestörakenteen muutos edellyttää vanhusten 
palvelukokonaisuuksien yhteistä järjestämistä. 
Mukaan tulee saada sosiaali- ja terveydenhuollon 
lisäksi muut kunnan hallintokunnat sekä 3.ja yksi-
tyissektori, omaiset sekä vapaaehtoistoimijat.

Hyvinvoinnin ongelmakirjon muutos – mielenter-
veys- ja päihdeongelmien kasvu - lasten, nuorten 
ja perheiden tilanne edellyttää moniammatillista 
tukea.

Sektoroituneet sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat 
heikosti niillä asiakkailla, joiden avun tarve on pitkä-
kestoista ja ongelmat monimutkaisia. Tutkimukset 
viittaavat ylisukupolviseen asiakkuuteen juuri niis-
sä tilanteissa, joissa vaikeisiin ongelmiin vastataan 
liian yksioikoisilla palveluilla (vrt. Lapsuuden köy-
hyys heijastuu myöhempään elämään 14.1.2011).

Laitoshoidon purkaminen – sairaalapaikkojen vä-
hentäminen, pitkäaikaisvuode-osastojen lakkaut-
taminen edellyttää jalkautumista ihmisten koteihin 
ja lähipalveluihin, moniammatillista tiimityötä sekä 
verkosto-osaamista.

Kun toimitaan integroidussa järjestelmässä, osa-
optimoinnin mahdollisuus vähenee (kustannuksia 
ei voi siirtää toiselle sektorille) ja kokonaisvaikutta-
vuus paranee. Parempi vaikuttavuus mitataan myös 
ihmisten arjessa pärjäämisenä ja mahdollisimman 
suurena omatoimisuutena. 

Asiakaslähtöisten palveluiden on todettu johta-
van resurssien tehokkaampaan käyttöön (Virta-
nen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen & Suokas 
2011, 9) Tällöin asiakkaiden tarpeet liittävät am-
mattilaisten ja organisaatioiden toiminnan yhdeksi 
kokonaisuudeksi.

Integroitu järjestelmä säästää henkilöstöresursse-
ja. Osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen 
on suuri haaste koulutuksen uudistamiselle!

Hyvinvointi- ja terveyserojen supistaminen mahdol-
listuu paremmin integroidussa järjestelmässä.

Hyvät kokemukset niistä kunnista, joissa integraa-
tiota on aidosti asiakaslähtöisesti viety eteenpäin.

Lainsäädännön muutokset edellyttävät 
integraatiota. 

Tuotteistetut ja hinnoitellut palvelut: laskutetaan 
sopimuksen tekemisvuotta edeltävien vuosien 
käytön perusteella tehdyn suunnitelman ja so-
pimuksen mukaisesti

Resurssiperusteisista palveluista sovitaan, 
kuinka paljon resursseja (esim. päivystysai-
kaa) kunnalla on käytössä. Laskutus perustuu 
kunnan käytössä oleviin resursseihin  

Yhteiset tuotteistamattomat palvelut jaetaan 
kuntien kesken sovitulla (esim. asukasmäärä, 
ikäpainotteisuus, aikaisempien vuosien käyt-
tö) tavalla

•

•

•
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2.2.2.1 Näkökulma perusterveydenhuollon ja eri-
koissairaanhoidon integraatioon - mitä se voisi 
käytännössä tarkoittaa?

Valtaosa läntisen Euroopan maista on järjestänyt 
terveydenhuoltonsa rahoituksen vakuutuspohjai-
sesti. Vakuutusrahoitteisissa terveydenhuoltojär-
jestelmissä on huomattavia eroja. Niitä koskeva 
valtion taholta tuleva säätely on eriasteista. Osa 
vakuutusjärjestelmistä toimii hyvin tai erittäin hy-
vin, esimerkkinä hollantilainen järjestelmä. Kun 
Suomen terveydenhuoltokustannukset ovat 8,5 % 
bruttokansantuotteesta, ovat vakuutuspohjaisten 
järjestelmien kustannukset yleensä selvästi tätä 
korkeampia. Sveitsissä luku on 12 % ja Hollannis-
sa runsaat 10 %. 

Kaikki Pohjoismaat ja Iso-Britannia rahoittavat ter-
veydenhuoltonsa veropohjaisesti. Kaikkien näi-
denkin maiden terveydenhuoltokustannukset 

BKT-osuudella mitattuna ovat suuremmat kuin 
Suomen, mutta vain jonkin verran, 1−2 prosent-
tiyksikön luokkaa. 

Täydellistä terveydenhuollon integraatiota ei ole to-
teutettu kansallisella tasolla yhdessäkään Euroo-
pan maassa. Vakuutuspohjaisissa järjestelmissä 
on asiaa koskevia sovellutuksia, kuten esimerkiksi 
pääasiassa USA:n Kaliforniassa toimivassa Kaiser 
Permanentessa. Kaiser Permanenten kokemukset 
osoittavat, että terveydenhuollon kustannuksia 
voidaan alentaa järjestämällä hyvin toimiva pe-
rusterveydenhuolto. Tämä tarkoittaa nopeaa hoi-
toon pääsyä ja hyvin resursoitua toimintaa. Kaiser 
Permanentenkin esimerkissä on kuitenkin huo-
mioitava, että se ei kanna terveysvastuuta koko-
naisesta väestöstä jollakin tietyllä alueella vaan 
mukana ovat sellaiset asiakkaat, jotka ovat kyen-
neet ottamaan sellaisen vakuutuksen, jolla pää-
see vakuutusjärjestelmään mukaan. Kyseessä on 
siis valikoitu väestö, josta pääosin puuttuvat pie-
nituloisimmat väestön osat. Terveydenhuollon in-
tegraatiota ei ole suunnitteilla Pohjoismaissa eikä 
Iso-Britanniassa eikä länsieurooppalaisissa va-
kuutuspohjaisissa järjestelmissä. Jokseenkin 
kaikissa näissä terveyspalvelujärjestelmissä pe-
rusterveydenhuolto nojaa perhelääkäri- ja listalää-
kärimalliin. Tanskassa perhelääkärit toimivat 3−5 
lääkärin ryhminä. Väestövastuut saattavat vaih-
della. Lääkärit toimivat yleensä samoissa tiloissa 
ja vuokraavat itse laitteet ja avustavan henkilös-
tön. Ruotsissa perusterveydenhuollon järjestävät 
maakunnat. Maakunnat järjestävät myös erikois-
sairaanhoidon. Ruotsissa maakunnilla on vero-
tusoikeus. Hollannissa ja Belgiassa toimii pitkät 
perinteet omaava perhelääkärijärjestelmä ja mak-
superusteet ovat vakuutuspohjaisia.

Edellä esitetyn perusteella on todettava, että ter-
veydenhuollon integraatiosta on varsin vähän ko-
kemuksia. Suomessa se on nähty tavoiteltavaksi 
asiaksi. 1970-luvun alussa voimaan tullut kansan-
terveyslaki asetti perusterveydenhuollolle kun-
nianhimoiset tavoitteet mm. väestön terveyden 
ylläpitämisessä ja edistämisessä. Muista maista 
poiketen suomalaiseen perusterveydenhuoltoon 
on 1970-luvulta asti kiinteästi liittynyt vuodeosas-
tohoitotoiminta ja osittain myös akuuttipotilaiden 
vuodeosastohoitotoiminta terveyskeskussairaa-
loissa. Keski-Suomessa on maan keskitasoa sel-
västi vahvemmin resursoitu perusterveydenhuolto 

Markkanen ja Puro nostavat esiin useita esimerk-
kejä sosiaali- ja terveydenhuollon integraation 
tarpeesta sekä perus- että erityispalvelujen tasolla. 
Näitä ovat mm: 

Syrjäytyminen–sairaus -kytkennät: Jotta sai-
raus saadaan hoidettua tai kontrolliin tarvitaan 
runsaasti tukitoimia. Näitä voivat olla mm. vertais-
tukiryhmät, asumisen tuki, taloudellinen apu ja 
päivätoiminta.

Lapsen kasvun ja kehityksen pulmat: Näissä 
tilanteissa tarvitaan mm. sosiaali-, terveys- ja 
opetustoimen yhteistä tukea. Avun tulee olla koor-
dinoitua siten, että perheellä on vastuutyöntekijä 
(palveluohjaaja), joka tukee perhettä monitasoista 
apua vaativissa tilanteissa.

Terveydenhuollon päivystyksen kompastuskivet: 
Päivystyksessä kohdataan monisairaita vanhuk-
sia, lastensuojelun asiakkaita, mielenterveyteen ja 
päihteisiin liittyvistä ongelmista kärsiviä asiakkai-
ta ja akuuteissa elämänkriiseissä olevia asiakkaita, 
joiden auttamiseksi tarvittaisiin moniammatillista 
osaamista. Näitä tilanteita varten tulisi olla mie-
tittynä toimintamallit, jotta potilaat saisivat apua 
oikeaan ongelmaan oikeassa paikassa eivätkä 
kuormittaisi muutenkin ruuhkaisia päivystyksiä.
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ainakin mitaten nettokustannuksilla/asukas. Kun 
sairastavuus maakunnassa on maan keskitasoa, 
tilanne ei tälläkään mittarilla mitaten muutu. Ter-
veyskeskuksissa on edelleen hyvin toimivia vuo-
deosastoja, jotka hoitavat myös akuuttipotilaita. 
Erikoissairaanhoito on kustannuksiltaan selvästi 
maan keskitason alapuolella. Nettokustannukset 
asukasta kohti ovat maan toiseksi alhaisimmat 
Päijät-Hämeen jälkeen.

Keski-Suomessa on toteutettu erikoissairaanhoi-
don ja perusterveydenhuollon yhteistyötä runsaan 
20 vuoden ajan viemällä erikoislääkärikonsultaa-
tioita terveyskeskuksiin. Tämä toimintamuoto on 
koettu pääosin hyvin toimivaksi. Työvoimapulasta 
johtuen ajoittain toimintaa on jouduttu rajoittamaan. 
Ns. eteentyönnetty erikoissairaanhoito tarkoit-
taa sitä, että erikoissairaanhoidon polikliinises-
ta toiminnasta osa tapahtuu terveyskeskuksissa. 
On tarkoituksenmukaista, että tämä koskee eräitä 
keskeisiä erikoisaloja esimerkiksi yleissisätauteja, 
neurologiaa, ortopediaa ehkä ihotauteja jne. Tässä 
toiminnassa mukana olevien työntekijöiden, lähinnä 
lääkäreiden, on tarkoituksenmukaista toimia osa vii-
kosta Keskussairaalassa ja antaa konsultaatiota ter-
veysasemilla esimerkiksi kahtena päivänä viikossa. 
Toimintaa ei ole tarkoituksenmukaista hajottaa kovin 
monille terveysasemille vaan yhteistoiminta-aluei-
den ja isompien kuntien isoimmat terveysasemat 
soveltuvat tähän tarkoitukseen. Keski-Suomen sai-
raanhoitopiirillä on periaatteessa valmius laajentaa 
asteittain tätä toimintaa jo nyt. 

Mikä on tästä toimintatavasta saatava hyöty? Poti-
laat joutuvat matkustamaan vähemmän. Erikoislää-
kärin mielipide on saatavissa samoissa tiloissa kuin 
missä yleislääkärit toimivat ja toivottavasti myös il-
man viiveitä samana päivänä tai muutaman päivän 
kuluessa konsultaatiotarpeen toteamisesta. Tarkoi-
tus ei ole lisätä erikoissairaanhoidon toimintavolyy-
meja vaan terveyskeskuskonsultaatioilla hoidetaan 
potilaita, jotka muuten hoidettaisiin Keskussairaalan 
poliklinikalla. Sairaanhoitopiirin polikliinisen toimin-
nan volyymista tämä toimintatapa voisi muodostaa 
10–20 %. Missään olosuhteessa se ei voisi koskea 
kaikkia erikoisaloja. 

Sairaanhoitopiiri on valmistautumassa tällaiseen 
toimintatapaan. Erityisvastuualuesopimuksella ja 
Itä-Suomen yliopiston kanssa tehdyllä sopimuksella  
sairaanhoitopiiriin on perustettu yleiskirurgian, si-

sätautien ja psykiatrian professuurit. Tarkoituk-
sena on kouluttaa näiden alojen erikoislääkäreitä 
kokonaan tai lähes kokonaan Keski-Suomen kes-
kussairaalassa. Yleiskirurgian, sisätautien ja myös 
psykiatrian erikoislääkärikoulutusputkesta val-
mistuvilla todennäköisesti on yliopistosairaalas-
ta valmistuvia paremmat valmiudet toimia osittain 
perusterveydenhuollossa.

Hankkeessa esitetään malli perusterveydenhuol-
lon ja erikoissairaanhoidon integraatioon kolmella 
eri alueella Keski-Suomessa tämän raportin luvus-
sa 5.1.2.

 
2.2.2.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
painopisteen siirto kansalaisten omatoimisuuden 
tukemiseen 

Hankkeen kanssa samaan aikaan toteutettu Keski- 
Suomen hyvinvointistrategia on paneutunut eri-
tyisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
kysymyksiin. Koska samat henkilöt ovat olleet toi-
mijoina molemmissa hankkeissa, on aihe jätetty täs-
sä hankkeessa vähemmälle. Hankkeiden toteutus 
on tehty samansuuntaisesti, sillä palvelurakentei-
den keventäminen tarkoittaa ihmisten pärjäämisen, 
itsemääräämisoikeuden ja toimintaedellytysten tu-
kemista heidän omissa elinympäristöissään. Huo-
miota täytyy tällöin kiinnittää asuinympäristöön, 
omaisten tukemiseen, neuvonta- ja ohjauspalvelui-
den toimintaan jne. Tämän vuoksi Keski-Suomen 
hyvinvointistrategiassa esiin nostetut teemat ja toi-
menpiteet nousevat erittäin tärkeään asemaan. Pal-
velurakenteen keventämisessä korostuu järjestö- ja 
kansalaistoiminnan rooli.

Kansalaisten omatoimisuuden tukeminen edellyt-
tää järjestö- ja kansalaistoiminnan merkityksen 
huomioimista. Keski-Suomeen rakentuvalla kan-
salaistoiminnan keskuksella tulee olemaan tärkeä 
rooli toiminnan tarjoajana, kokoajana ja kehittäjä-
nä. Vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta tulisi nostaa 
entistä vahvemmin voimavaraksi – myös ammatti-
laisten työn rinnalle. Tähän on monia eri tapoja, ku-
ten kokemusasiantuntijat, expert patient -toiminta, 
vertaisryhmät, kansalaisraadit, asiakaskehittäjä-
ryhmät, asiakaskokemuksen merkityksen ymmär-
täminen, jne. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon tuli-
si pyrkiä myös sosiaali- ja terveysjärjes-töissä. 
Keski-Suomessa on otettu edistysaskeleita jo täl-
läkin saralla, kuten Sosiaalitur-vayhdistyksen ja 
Kantereen yhteinen RAY-hankehaku voimien yh-
distämiseksi osoittaa (Keski-Suomen sosiaali-
sen tuen, terveyden edistämisen ja osallisuuden 
toimintakokonaisuus (KESTO).

 
2.2.3 Osaamisen ja tulevaisuuden kysymykset: 
Vahvistetaan Keski-Suomen asemaa myös erityis-
osaamisen ja palveluiden järjestäjänä, tuottajana 
ja osaajana 

Osaamiseen ja tulevaisuuteen liittyvissä kysy-
myksissä tavoitteena on turvata korkeata-soisten 
erityispalveluiden säilyminen Keski-Suomessa. 
Useissa yhteyksissä on viime aikoina pohdit-
tu erityisosaamisen siirtoa erityisvastuualueille 
(ks. esim. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
tämistä, kehittämistä ja valvontaa loppuraport-
ti 2011). Jotta kykenemme toimimaan osana 
sosiaali- ja terveydenhuollon erityisosaamisen 
verkostoa, meidän on huolehdittava osaamisen 
tasosta. 

Tavoitteena on säilyttää oma maakunnallinen 
erikoissairaanhoito sekä kehittää yhteistyössä 
maakunnallisia sosiaalihuollon erityispalvelui-
ta. Hankkeen näkökulmasta kolme keskeisintä 
osaamisen ja tulevaisuuden kysymystä ovat 1. 
sosiaali- ja terveydenhuollon erityistason integ-
raatio, 2. ammatillisen osaamisen vahvistami-
nen sekä 3. sosiaalialan osaamiskeskuksen ja 
perusterveydenhuollon terveydenhuollon yksi-
kön yhteistoiminta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon erityistason integ-
raatio on tärkeää niiden asiakas- ja potilasryh-
mien näkökulmasta, joiden hoito ja kuntoutus 
edellyttävät moniammatillista ja -tieteistä osaa-
mista, mm. päihde-, mielenterveys- (psykiat-
risissa), vammais- ja kuntoutuspalveluissa, 
lasten ja nuorten palveluissa sekä geriatrisessa 
kuntoutuksessa.

Tällä hetkellä maakunnassa on meneillään useita 
hankkeita, joissa pyritään löytämään integroituja 
palvelumalleja eri asiakasryhmille. Näitä ovat mm:

 
Ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi Keski-
Suomessa tulee rakentaa hyväksi koetun verkoston 
(ml. yliopisto, ammattikorkeakoulu ja toisen asteen 
oppilaitokset) tuella sellaista osaamista, joka turvaa 
1. sosiaali- ja terveydenhuollon osaavan työvoiman 
saatavuuden, 2. ammattirakenteen uudistumisen 
ja 3. johtamisosaamisen parantamisen. Ammatilli-
sen osaamisen vahvistaminen edellyttää koulutus- 
ja tutkimustoiminnan merkityksen huomioimisen 
kaikilla tasoilla. Työvoiman poistuma sosiaali- ja 
terveysalalta on niin suuri ja työvoiman tarve vä-
estörakenteen muutoksessa on kasvava, että työ-
elämän ja koulutuksen entistä tiiviimpi yhteistyö on 
välttämätöntä.  

Ammattirakenteen kehittämisen ja työn sisältöjen 
uudistumisen kannalta on erityisen keskeistä, että 
eri oppilaitokset ja työelämä suunnittelevat yhdessä 
uutta ammattirakennetta ja uusia opetussisältöjä.  

Tässä yhteydessä on erityisesti mainittava, että 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin saadut neljän eri-
koisalan professuurit mahdollistavat kokonaan Kes-
ki-Suomessa suoritettavat erikoislääkäriohjelmat 
yleiskirurgiassa, yleislääketieteessä, yleissisätau-
deissa ja psykiatriassa. Nämä Kuopion yliopiston 
Keski-Suomen keskussairaalaan sijoittamat profes-
suurit turvaavat jatkossa alueen erikoislääkärien 
saatavuutta. 

 

Vammais-Kaste: Erityisesti maakunnallisen 
erityisosaamisen tulevaisuuden mallin ratkai-
seminen: mitä se on ja miten se tukee alueel-
lista osaamista

Lapset ja perheet -Kaste: Osana laajaa kokonai-
suutta integraation tarve lasten, nuorten ja per-
heiden perus- ja erityispalveluissa

Vanhus-Kaste: Erikoissairaanhoidon ja kotipal-
velun yhteistyön kehittäminen

2.

3.

4.

Arjen mieli -hanke: Uusi integroitunut päihde- ja 
mielenterveyskuntoutuksen malli

1.
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Lisäksi Keski-Suomessa toteutetaan Rautai-
sia ammattilaisia terveydenhuoltoon (RAMPE) 
hanketta, jonka tavoitteena on lisätä työn veto-
voimaisuutta ja palvelukykyä, turvata pätevien 
lääkäreiden ja hoitajien saatavuus ja pysyvyys 
perusterveydenhuollossa ja lisätä potilaan osalli-
suutta hoitoprosessissa.

Sosiaalialan koulutuksen, tutkimuksen ja työelä-
män yhteistä toimintamallia kehitetään tällä het-
kellä Sarana-hankkeessa, jossa ovat mukana 
Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja perhepalvelut, 
Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikkö ja psy-
kologian laitos, Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
hyvinvointiyksikkö sekä Koske. Tavoitteena on ra-
kentaa pysyvä tutkimus- ja opetusklinikka, jos-
sa voidaan jatkuvasti kehittää sekä opetusta että 
työelämää. 

Sosiaalialan osaamiskeskuksen ja perusterveyden-
huollon yksikön yhteistoiminta edistää sosiaali- ja 
terveydenhuollon integraatiota tukemalla kuntien 
kehittämistoimintaa ja käytännön palveluinteg-
raatiota. Yhteistyötä tehdään hankkeiden, täyden-
nyskoulutuksen ja työvoimatarpeen ennakoinnin 
osalta. Osaamiskeskuksen ja perusterveydenhuol-
lon yksikön yhteistyöllä voidaan tukea kuntia hy-
vinvointikertomusten ja järjestämissuunnitelman 
tekemisessä uuden terveydenhuoltolain ja tulossa 
olevan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen 
mukaisesti. Myös sosiaali- ja terveysjohdon työko-
koukset järjestetään jatkossa yhteistyössä.

1.

2.

3.

Markkanen, Outi, Puro, Markku: Integraa-
tio ratkaisuna sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistamistarpeisiin

Matikka, Leena: Keski-Suomen alueellinen 
suunnitelma kehitysvammaisten asumisen 
ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi 
2010–2015, vaihe 1

Möttönen, Sakari, Palola, Mikael: Keski-Suo-
men sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon 
järjestäminen

2.2.4   Hankkeen aikana tuotetut kirjalliset  raportit 
  ja aineistot

Oheiseen listaan on koottu hankkeessa tuotetut 
kirjalliset raportit ja muu aineisto:

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation to-
teuttaminen keskisen Keski-Suomen alueella 
-hankesuunnitelma

Talvensola, Sivi: Keski-Suomen nykytila ja tule-
vaisuus tilastojen valossa

4.

5.

Raportit ja aineisto on luettavissa Keski-Suomen so-
siaalialan osaamiskeskuksen sivuilla osoitteessa  
http://www.koskeverkko.fi/         Julkaisut.
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3. HANKEORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Hanke toteutettiin yhteistyössä Keski-Suomen 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kans-
sa. Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeessa 
keskityttiin työryhmätyöskentelyyn. Hankkees-
sa toimi ohjausryhmän lisäksi kolme päätyöryh-
mää ja yksi alatyöryhmä. Lisäksi hankkeeseen 
kutsuttiin lokakuussa 2010 kaksi asiantuntijatyö-
paria ja keväällä 2011 tehtiin yhteistyötä JYTE- 
ja Seututerveyskeskuskuntien kanssa alueiden 
palvelurakennesuunnittelussa.

Hankkeen ohjausryhmänä toimi Keski-Suomen lii-
ton edustajilla täydennetty Keski-Suomen sosiaali- 
ja terveydenhuollon koordinaatioryhmä, jonka 
kokoonpano oli seuraava:

Astikainen, Anne, kehittämispäällikkö,  
Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistys 

Heikkilä Marja, johtaja, Koske 

Heikura Kaija, hallintoylihoitaja, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri 

Isolauri Jouko, sairaanhoitopiirin johtaja,  
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Järvinen Sari, valtuuston puheenjohtaja,  
Joutsan kunta

Kolehmainen Raija, perusturvajohtaja,  
Äänekosken kaupunki 

Korhonen Hannu, kehittämisjohtaja,  
Keski-Suomen  liitto

Kortelainen Risto, muutosjohtaja,  
Jyväskylän kaupunki 

Könönen Päivi, kehittämispäällikkö, Jyväskylän 
seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy

Latva-Nevala Anneli, perusturvan toimialajohtaja, 
Wiitaunioni

Liehu Tuula, sosiaali- ja terveysjohtaja,  
Jämsän kaupunki

Niemelä Anssi, henkilöstöjohtaja, Jyväskylän  
kaupunki, SOTEPA

Palola Mikael, johtaja, Perusturvaliikelaitos 
Saarikka

Pihlajasaari Helena, maakuntahallituksen puheen-
johtaja, Keski-Suomen liitto 

Pitkänen Marko, aluasiamies, Tehy 

Räsänen Reijo, toimitusjohtaja, Keski-Suomen  
sairaanhoitopiiri, seututerveyskeskus 

Saarinen Sari, maakuntahallituksen jäsen,  
Keski-Suomen   liitto

Suojasalmi Jussi, toimitusjohtaja, Jyväskylän  
seudun päihdepalvelusäätiö 

Utriainen Pekka, pj., sosiaali- ja terveysjohtaja, 
Jyväskylän  kaupunki 

Vanhanen Riitta, perusturvajohtaja,  
Keuruun kaupunki 

Voutilainen Markku, johtajaylilääkäri,  
Keski-Suomen  sairaanhoitopiiri

Ässämäki Silja, vpj., kehittämisjohtaja  
Jyväskylän kaupunki 

Haaki Raili, kehittämispäällikkö, sihteeri,  
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Rytkönen Asko, kehittämispäällikkö, sihteeri,  
Keski-Suomen  sairaanhoitopiiri 

Työn etenemisestä vastasi hanketyöryhmä, jonka 
muodostivat:

Jouko Isolauri, erikoissairaanhoidon asiantuntija, 
vastuullinen johtaja

Reijo Räsänen, perusterveydenhuollon 
asiantuntija

Marja Heikkilä, sosiaalihuollon asiantuntija,  
hankkeen koordinaattori

Risto Kortelainen, yleishallinnon asiantuntija

Jorma Teittinen, erikoissairaanhoidon asiantuntija

Työryhmän sihteerinä toimi Sivi Talvensola  
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.
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Hanketyöryhmän lisäksi projektissa toimi 
maakunnallinen  ja tieteellinen asiantuntijaryhmä , 
jotka yhdistettiin hankkeen aikana. Yhdistettyyn 
asiantuntijaryhmään kuuluivat:

Jouko Isolauri, pj. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Anneli Latva-Nevala, Wiitaunioni

Jorma Kilpeläinen, Jämsän kaupunki

Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Jussi Huttunen, professori

Marja Heikkilä, Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus

Mikael Palola, perusturvaliikelaitos Saarikka

Olli-Pekka Ryynänen, professori, Kuopion yliopisto 
(yleislääketiede)

Pekka Kettunen, professori, Jyväskylän yliopisto 
(sosiaalipalvelujen arviointi)

Pekka Utriainen, Jyväskylän kaupunki

Raija Kolehmainen, Äänekosken kaupunki

Reijo Räsänen, Keski-Suomen 
seututerveyskeskus

Risto Kortelainen, Jyväskylän kaupunki

Sakari Möttönen, dosentti, Jyväskylän ja Kuopion 
yliopistot (kuntademokratia ja hallinto)

Vuokko Hiljanen, Laukaan kunta /Keski-Suomen 
seututerveyskeskus

Kehitysvammaisten asumiseen ja siihen liittyvien 
palvelujen kehittämiseen Keski-Suomessa keskit-
tyneen alatyöryhmän, ns. Kehas-työryhmän, ko-
koonpano oli seuraava:

Alen, Reija, pj., ylilääkäri, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri

Hanhikoski Emmi, johtava sosiaalityöntekijä,  
Jyväskylän kaupunki 

 Haverinen Olli-Pekka, puheenjohtaja, Keski-Suo-
men kehitysvammaisten tukipiiri 

Heikkilä Marja, johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus

Karvala, Tapani,asuntotoimen päällikkö,  
Jyväskylän kaupunki 

Ladonlahti, Tarja, erityispedagogiikan lehtori, 
Jyväskylän  yliopisto 

Markkanen Outi, sosiaalityön johtaja,  
Äänekosken kaupunki 

Mustakallio Armi, vammaispalvelujohtaja,  
Jämsän kaupunki 

Mäkinen Marika, hallituksen jäsen,  
Keski-Suomen autismiyhdistys

Saarinen Marja-Leena, toimitusjohtaja,  
Keski-Suomen  vammaispalvelusäätiö

Salminen Marjatta, palveluyksikön johtaja, 
Jyväskylän  kaupunki

Vertanen Heli, palvelualueen johtaja,  
perusturvaliikelaitos Saarikka 

Asiantuntijatyöpareina hankkeessa toimivat sosi-
aali- ja terveydenhuollon integraatiokysymyksissä 
yhtymäjohtaja Markku Puro Forssan seudun ter-
veydenhuollon ky:stä ja sosiaalityön johtaja Outi 
Markkanen Äänekosken kaupungista. Hallintotyö-
parina toimivat strategiajohtaja Sakari Möttönen 
Jyväskylän kaupungista ja johtaja Mikael Palola 
Perusturvaliikelaitos  Saarikasta.

Hanke käynnisti myös Jyväskylän yhteistoiminta-
alueen terveyskeskuksen JYTE-kuntien aloitteesta 
yhteistyötä JYTE-alueen sekä Keski-Suomen Seu-
tuterveyskeskusalueen kanssa niiltä osin kuin se 
koskee sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota. 
Suunnittelutyöryhmä koostui JYTE-alueen ja Seu-
tuterveyskeskusalueen kuntien sosiaali- ja perus-
turvajohtajista sekä terveydenhuollon johtajista. 

Hankkeen koordinaattorina toimi johtaja Marja 
Heikkilä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskes-
kuksesta. Hän käytti työajastaan 20 % hankkeen 
tehtäviin. Hankkeen työryhmien sihteerinä ja pro-
jektisuunnittelijana toimi Sivi Talvensola Keski-
Suomen  sosiaalialan osaamiskeskuksesta.
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.
4. HANKKEEN TOIMINTA PÄÄPIIRTEITTÄIN 

Hanke aloitti toimintansa huhtikuussa 2010. Kes-
ki-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
rakennehanke päättyi alkuperäisen aikataulun 
mukaisesti 30.6.2011. Uuden hallituksen muodos-
tamisen ja hallitusohjelman viivästymisen vuoksi 
Keski-Suomen liitto myönsi hankkeelle jatkoaikaa 
kaksi kuukautta 31.8.2011saakka järjestämisky-
symysten lopullista linjaamista varten. Taulukos-
sa 1 kuvataan hankkeen työtyhmien toiminta-aika 
ja kokousajankohdat hankkeen aikana sekä hank-
keen järjestämät seminaarit ja seutukierrokset. 

Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ar-
vioimaan ja linjaamaan hankkeen toimintaa. Sen 
rooli on painottunut erityisesti hankkeen sisäl-
lön asiantuntijuuteen (vrt. Muistio 20.5.2010). 
Hankkeen etenemisestä pääasiallisesti vastan-
nut hanketyöryhmä on työskennellyt tiiviisti ja 
kokoontunut lähes kuukausittain työstämään so-
siaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemallia. 
Maakunnallinen ja tieteellinen asiantuntijaryhmä  
kutsuttiin koolle ensin itsenäisinä ryhminä, sit-
temmin (12/2011 alkaen) ohjausryhmän suosi-
tuksesta yhdistettynä. Ryhmien toiminta ajoittui 
kesäkuun 2010 ja huhtikuun 2011 väliseen aikaan. 

Maakunnallisen asiantuntijaryhmän rooli hank-
keessa oli keskeinen, sillä työ rakentui pitkäl-
ti Keski-Suomessa jo tehdyn työn ja osaamisen 
pohjalle. Tieteellisen asiantuntijaryhmän avulla 
hanke pyrki laaja-alaiseen keskusteluun ja asian-
tuntijatiedon tuottamiseen palvelujen järjestämi-
sestä sekä arvioivaan näkökulmaan erilaisista 
palvelurakennemalleista.

Hankkeen teemojen ympärille muodostettiin kak-
si työryhmää, Kehitysvammaisten asuminen ja 
siihen liittyvien palvelujen kehittäminen Keski-
Suomessa -työryhmä, ns. Kehas- työryhmä, sekä 
JYTE -alueen ja Seututerveyskeskusalueen sosiaa-
li- ja terveydenhuollon integraation toteuttaminen 
-työryhmä. Kehas -työryhmä aloitti työnsä touko-
kuussa 2010 ja keskittyi työstämään Keski-Suo-
men alueellista suunnitelmaa kehitysvammaisten 
asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämi-

seksi vuosina 2010–2015 valtioneuvoston teke-
män periaatepäätöksen (21.2.2010) mukaisesti. 
Suunnitelman 1 vaihe (Matikka 2010) valmis-
tui sosiaali- ja terveysministeriön asettaman ai-
kataulun mukaisesti syyskuun 2010 loppuun 
mennessä. Suunnitelman sisällöllistä työstä-
mistä on jatkettu työryhmässä edelleen (2 vai-
he) ja tämän pohjalta on tehty rahoitushakemus 
Raha-automaattiyhdistykseen 31.5.2011 men-
nessä (”Laitosmallista yksilöllisiin asumismuo-
toihin kehitysvammaisten tuetun päätöksenteon 
kautta” -hanke). Kehas -työryhmä jatkaa toimin-
taansa 2 vaiheen maakunnallisen suunnitelman 
valmistumiseen saakka. 

JYTE- ja Seututerveyskeskusalueiden sosiaa-
li- ja terveydenhuollon integraation toteut-tami-
nen -työryhmä keskittyi nimensä mukaisesti 
keskisen Keski-Suomen sosiaali- ja terveyden-
huollon integraatiokysymyksiin. Vuoden 2011 
alussa aloittaneessa työryhmässä päädyttiin te-
kemään hankesuunnitelma aluemallikokeilulain 
(305/2011) pohjalta (ks. luku 5.1.5). Työryhmän 
toiminta jatkuu uuden hankkeen puitteissa.

Asiantuntijatyöparit työskentelivät hankkeen 
keskeisten kysymysten, hallintomalli ja sosiaali- 
ja terveydenhuollon integraatio, parissa lokakuun 
2010 ja huhtikuun 2011 välisenä aikana. Asian-
tuntijoiden laatimat selvityshenkilöraportit (Möt-
tönen & Palola 2011; Markkanen & Puro 2011) 
ovat suunnanneet sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelurakennemallin pohdintaa hankkeessa.

Hankkeen aikana järjestettiin kolme maakunnal-
lista seminaaria ja alueelliset seutukierrokset 
syksyllä sekä keväällä. Seminaarit ja seutukier-
rokset osallistujamäärineen on koottu tauluk-
koon 2 aikajärjestyksessä.
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Taulukko 1. Hankkeen työryhmien toiminta- ja kokousajankohdat hankkeen aikana

Taulukko 2. Hankkeen järjestämät seminaarit ja seutukierrokset

Nimi Pvm Osallistujia

Sosiaali-ja terveydenhuollon integraatio Keski-Suomessa
Kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien asuntokohteiden suunnittelu ja toteutus
Seutukierros 1: Eteläinen Keski-Suomi, Jämsä
Seutukierros 1: Pohjoinen Keski-Suomi, Äänekoski
Seutukierros 1: Keskinen Keski-Suomi, Jyväskylä
Seutukierros 2: (osana SHP:n Muutosseminaaria)
Hankkeen loppuseminaari

9.11.2010 
26.11.2010

2.12.2010 
9.12.2010
9.12.2010

4.5.2011
14.6.2011

93
46
12 
40
52

120
110

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ohjausryhmä x x x x x
Hanketyöryhmä x x x xx x xx x x x x x x x xx

Maakunnallinen ja tieteellinen 
asiantuntijaryhmä

xx x x x

Kehas-työryhmä x x x x x x

Asiantuntijatyöparit

Jyte- ja Seututk-  
suunnitteluryhmä

x x x x x x

Seminaarit xx x

Seutukierrokset xxx x

2010 2011
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.
5. HANKKEEN TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN HANKEVAIHEEN JÄLKEEN 

5.1 HANKKEESTA NOUSEVAT ERILLISET 
JATKOTEHTÄVÄT 

Hankkeen pohjalta esitetään kahdeksaa jatkoteh-
tävää Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelurakennetyön jatkamiseksi (taulukko 
3).  

5.1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluraken-
teen uudelleenorganisoiminen 

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lurakenteen uudelleenorganisointiin vaikuttaa eni-
ten Jyrki Kataisen hallituksen kuntauudistuksen 
eteneminen (kuva 4).

Mikäli kuntauudistus etenee hallituksen suunnitte-
lemassa aikataulussa, ratkeavat myös sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenteiden suuntaviivat 
vuonna 2012. Sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

Taulukko 3. Hankkeen jatkotehtävät ja niiden vastuu-, rahoitus- ja toteuttamistahot

* Vastuutaholla tarkoitetaan tässä asian edistämisestä vastaavaa tahoa
** Täytetty niiltä osin kuin loppuraportin kirjoittamisen hetkellä tiedetään 

Jatkotehtävä Vastuutaho* Rahoittamistaho** Toteuttamistaho**
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelurakenteen uudelleen-
organisoiminen

Keski-Suomen kunnat, SHP, 
Keski-Suomen liitto

2. Perusterveydenhuollon ja erikois-
sairaanhoidon integraatio kolmella 
alueella 

SHP:n perusterveyden-
huollon yksikkö

3. Yhteispäivystys SHP, Koske
4. Tietoteknologian edistäminen SHP, Keski-Suomen liitto Keski-Suomen liitto
5. Aluemallikokeilu Koske STM, kunnat Jyväskylän kaupunki
6. Lasten ja perheiden perus- ja 
erityis palveluiden integraatiohanke

Koske

7. Kuntoutuksen kokonaisuuden 
kehittäminen

SHP:n perusterveydenhuol-
lon yksikkö

8. Henkilöstörakenteen muotoilu ja 
osaamisen varmistaminen

Koske ja SHP:n peruster-
veydenhuollon yksikkö 
yhteistyössä koulutus-
organisaatioiden kanssa

lurakenteiden kehittäminen on sekä kuntien, seu-
tukuntien että koko maakunnan vastuulla. Tätä 
työtä tukevat maakunnan kehittämisorganisaatiot. 

Jos hallituksen esittämä malli työssäkäyntialuei-
siin pohjautuvista vahvoista peruskunnista (Keski-
Suomessa Jyväskylä) toteutuu, johtaa se erityisesti 
keskisen Keski-Suomen reunakuntien sosiaali- ja 
terveyspalveluiden uudelleenorganisointiin.

Kuntarakenteesta riippumatonta palveluraken-
teen kehittämistä voidaan maakunnassa tehdä 
monella tasolla palveluintegraatiota edistämällä. 
Tämä on asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta 
tarpeellista ja henkilöstön saatavuuden kannalta 
välttämätöntä.
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Kuva 4. Kuntauudistuksen aikataulusuunnitelma (Lähde: Valtiovarainministeriö: aikataulu)

2011 2012 2013 2014

VALMISTELUVAIHE

Kunnallis-
hallinnon  
rakenne-

työryhmä  
(ministeri 

Tölli)

Kunnallis-
hallinnon  
rakenne-

työryhmä  
(ministeri  

Virkkunen)

Selvitys ja 
kriteerit

PÄÄTÖKSENTEKOVAIHE

Asian- 
 tuntija-
 kuule-
miset

Kunta   -
kuule - 
miset

Lakiesityksen 
laatiminen 

Hallituksen 
esitys

Lakiesitys 
EK:ssa

Kunnallishallinnon rakennelaki

Uutta kuntarakennetta koskevat ratkaisut

5.1.2 Perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon  integraatio kolmella  alueella 
Keski-Suomessa  

Integraatiota tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kesken sekä perus- että erityispalvelujen vä-
lillä. Hanke esittää perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon integraation osalta kolmen 
eri alueen mallia Keski-Suomessa (kuva 5). Näitä 
alueita olisivat: 

•    Pohjoinen Keski-Suomi 
•    Keskinen Keski-Suomi  
•    Eteläinen Keski-Suomi

Pohjoisen Keski-Suomen alue muodostuisi nykyi-
sistä Saarikan kunnista (Saarijärven kaupunki 
sekä Kannonkosken, Karstulan, Kivijärjen ja Kyy-
järven kunnat), Viitasaaren seudusta (Viitasaaren 
kaupunki sekä Pihtiputaan ja Kinnulan kunnat) 
ja Äänekosken kaupungista. Alueen väestöpoh-
ja, noin 50 000 asukasta, täyttäisi Paras-lain ny-
kyiset vaatimukset. Terveydenhuollon yhteistyön 
tiivistämistä Saarikan, Viitasaaren seudun ja Ää-
nekosken kesken voitaisiin työstää lisää. Alueelle 
voitaisiin jatkossakin turvata hyvät peruspalve-
lut, joita vahvistettaisiin sairaanhoitopiirin tuella 
eteentyönnetyllä erikoissairaanhoidolla ja tasok-
kaalla keskitetyllä ilta- ja osittaisella viikonlop-
pupäivystyksellä Äänekoskella. Uudistus voisi 
toteutua samaan aikaan Äänekosken uuden ter-
veyskeskuksen valmistumisen kanssa v. 2013. 

Keskisen Keski-Suomen alueen muodostaisi  
12 kuntaa, jotka kuuluvat nykyisiin Jyväsky-
län yhteistoiminta-alueen terveyskeskukseen 
(myöhemmin JYTE-alue) ja Keski-Suomen seu-
tuterveyskeskukseen. JYTE-alueeseen kuuluvat 
Jyväskylän kaupunki, joka toimii isäntäkuntana, 
sekä Muuramen, Hankasalmen ja Uuraisten kun-
nat. Keski-Suomen seututerveyskeskus toimii Kes-
ki-Suomen keskussairaalan liikelaitoksena. Siihen 
kuuluvat Laukaan kunta, Keuruun kaupunki, Petä-
jäveden, Joutsan, Konneveden, Toivakan, Multian ja 
Luhangan kunnat. Alueiden yhteinen väestöpohja 
on noin 200 000 asukasta. Keskisessä Keski-Suo-
messa on suurimmat mahdollisuudet perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon. 
Käytännössä integraatio toteutettaisiin jalkaut-
tamalla erikoislääkäripalveluja perusterveyden-
huoltoon sekä konkreettisesti että etäyhteyksien 
avulla. Integraation menestyksekäs toteuttaminen 
edellyttää palveluverkkoselvitystä etenkin vaati-
vien palvelujen, kuten esimerkiksi kuntoutuksen, 
osalta. 

Eteläisen Keski-Suomen alueen muodostaisivat 
Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta. Alueen vä-
estöpohja on noin 25 000 asukasta. Jämsän seutu 
on tärkeä osa Keski-Suomen kokonaisuutta ja seu-
dulle on rakennettavissa toimiva kumppanuuskon-
septi. Vaikka seutu vaihtaisikin sairaanhoitopiiriä, 
kansalaisilla on vuodesta 2014 alkaen oikeus käyt-
tää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palveluita.



24

5.1.3 Yhteispäivystys

Tavoitteena on muodostaa koko Keski-Suomen kat-
tava yhteispäivystys, jossa integroituna toimivat 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
päivystys sekä sosiaali-päivystys ja kriisipäivys-
tys (sekä mahdollinen selviämisasema). Hank-
keeseen voitaisiin ryhtyä siinä vaiheessa, kun 
keskussairaalan tilaratkaisuista on tehty päätök-
set ja kun maakunnallinen, erillinen sosiaalipäivys-
tysyksikkö on vakiinnuttanut toimintansa. Tässä 
yhteydessä tulisi ratkaista myös kriisipäivystyk-
sen sujuva liittäminen toimintaan. Tällä hetkellä 
se toimii Jyväskylän seudun mielenterveysseuran 
ylläpitämänä toimintana, jota sekä kunnat että RAY 
rahoittavat.

Yhteispäivystyksen toteuttaminen edellyttää 
yhteisiä tietojärjestelmiä. Yhteispäivystyksen 
avulla voitaisiin vastata nykyistä paremmin moni-
sairaiden vanhusten, lastensuojelun asiakkaiden, 
mielenterveys ja päihdeongelmista sekä elämän-
tilanteen akuuteista kriiseistä kärsivien ihmisten 
avun tarpeeseen. 

5.1.4 Tietoteknologian edistäminen

Hankesuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin et-
siä uusia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyden-
huollon tietoteknologian hyödyntämisessä sekä 
kansalaisten että ammattilaisten tiedonsaannin 
ja yhteistyön parantamiseksi. Hankkeen tavoit-
teena oli myös tuottaa merkittävä maakunnalli-
nen rahoitushakemus sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietoteknologian saamiseksi uudelle tasolle. Tie-
toteknologiaan liittyvät tavoitteet ovat kuitenkin 
muuntuneet hankkeen aikana.

Suunnitteilla oleva tietoteknologian edistämishan-
ke rakentuu Sonette/Intermetso-ammattilaisverk-
kojen integraation ympärille, josta muodostetaan 
kansalaisversio neuvonnan ja ohjauksen välineek-
si. Keskeistä on sovittaa yhteen Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin ja kuntien toimet ja tarpeet tie-
toteknologian edistämisessä. Hankkeen ta-
voitteena on myös edistää entistä kevyempien 
videoneuvottelumahdollisuuksien käyttöönottoa 
koulutuksissa, konsultaatioissa ja kokouksissa. Tie-
toteknologiahanke kytkeytyisi myös yhteispalve-
luiden kehittämiseen yhteistyössä Keski-Suomen 
Liiton koordinoiman etäpalveluhankkeen kanssa. 

Kuva 5. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioalueet Keski-Suomessa

Kinnula

Pihtipudas

Viitasaari

Kivijärvi

Kannon-
koski

Kyyjärvi

Karstula

Saarijärvi

Multia

Keuruu
Petäjävesi

Jyväskylä

Muurame

Jämsä

Kuhmoinen

Luhanka
Joutsa

Toivakka

Äänekoski

Uurainen

Laukaa
Hankasalmi

Konnevesi

Eteläinen Keski-Suomi: 
Jämsä ja Kuhmoinen

Keskinen Keski-Suomi: 
Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, 
Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri:
laajan väestöpohjan kuntayhtymä
kaikki Keski-Suomen kunnat

Pohjoinen Keski-Suomi:  
Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi,  
Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski
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Tämän tavoitteen toteuttamiseksi hanke on jaettu 
osatavoitteisiin, jotka ovat:

Hankkeen hakijana ja vastuukuntana toimii Jy-
väskylän kaupunki. Hankkeessa ovat mukana 
kaikki alueen 11 muuta kuntaa: Hankasalmi, Jout-
sa, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Muura-
me, Multia, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen sekä 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Lisäksi mukana 
ovat perusterveydenhuollon toimijat: Keski-Suo-
men Seututerveyskeskus – perusterveydenhuol-
lon liikelaitos/Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja 
Jyväskylän kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/ 
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus. 
Hankkeen toteutuksessa on vahvasti mukana Kes-
ki-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon aluemallikokei-
luun haettiin 31.8.2011 mennessä. Hankehake-
mus laadittiin osana sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelurakenneselvitystä.

 
5.1.6 Lasten ja perheiden perus- ja 
erityispalveluiden  integraatiohanke

Lastensuojelun sijaishuollon palvelut, lapsi- ja nuo-
risopsykiatria ja lasten neurologia ovat esimerkkejä 
sosiaalihuollon ja terveydenhuollon erityispalve-
luista, joissa syvempään keskinäiseen integraati-
oon on selkeä tarve. Lastensuojelun kuntouttavan 
laitoshoidon ja psykiatrisen hoidon välillä oleva raja 
on monesti epäselvä. Tämä synnyttää keskustelun 
ja joskus jopa asiakkaan pallottelun siitä, kumman 
tahon tulee järjestää hoito. 

Tulevaisuudessa tavoitteena on asiakas-/potilastie-
tojen saumaton kulku sosiaali- ja terveydenhuollon 
yksiköiden välillä. Joustava tiedonkulku on toimi-
van palveluintegraation edellytys ja siksi erittäin 
tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon integraati-
on kokonaisuutta.  

 
5.1.5 Aluemallikokeilu

Hankkeessa varauduttiin hankesuunnitelman mu-
kaisesti muutoksiin sosiaali- ja terveydenhuollon 
hallintoa koskevan lainsäädännön sekä kunta- ja 
palvelurakennetta koskevan puitelain että sosiaa-
li- ja terveydenhuollon aluemallin kokeilulain osalta. 

Osana palvelurakenneselvityshanketta kokoontui 
JYTE-alueen ja Seututerveyskeskus-alueen sosiaali- 
ja terveysjohdosta koostunut työryhmä. Työryhmän 
tehtävänä oli selvittää ja yhteen sovittaa kuntien toi-
mia puitelain 5 §:n muutoksen (384/2011) aiheut-
tamassa tilanteessa. Työryhmä päätyi siihen, että 
puitelain muutoksen edellyttämä sosiaalipalvelui-
den siirto yhteistoiminta-alueille on niin mittava toi-
menpide, että se edellyttää siirron hankkeistamista 
ja toteutusta suunnitelmallisesti kolmen vuoden 
prosessina. Useimmat alueen kunnat ovat päättä-
neet siirtää sosiaalipalvelut yhteistoiminta-alueille 
vuoden 2015 alusta lukien.

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteut-
taminen keskisen Keski-Suomen alueella -han-
ke pohjautuu lain sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011–2014 
(305/2011) 7 §:ään, palvelujen yhteensovittamis-
ta edistävät erityishankkeet. Pykälä antaa mahdol-
lisuuden sosiaali- ja terveysministeriölle ja kunnille 
toteuttaa yhdessä hankkeita, jotka liittyvät sosiaa-
li- ja terveydenhuollon erityisiin osa-alueisiin. Ky-
seinen hanke ei siten ole aluemalli sanan täydessä 
merkityksessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteut-
taminen keskisen Keski-Suomen alueella -hank-
keessa on tavoitteena keskittyä toteuttamaan 
sosiaalipalveluiden siirto yhteistoiminta-alueille si-
ten, että palveluiden asiakaskeskeisyys lisääntyy 
ja uudella organisoinnilla tuetaan sosiaali- ja terve-
ydenhuollon kestäviä rakenteita koko alueella. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation 
toteuttaminen

Sosiaalitoimen liittäminen yhteistoiminta-
alueille hallitun prosessin avulla

Yhteisten seudullisten sosiaalipal-
veluiden selvittäminen ja kehittämi-
nen tulevilla JYSOTE- ja Seutusosiaali- ja 
terveyskeskusalueilla

Maakunnallisten sosiaalihuollon erityispalve-
lujen selvittäminen ja kehittäminen

1. 

2.

3. 

4. 
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Lapsi- ja nuorisopsykiatriaan rakentuvat liikkuvat 
palvelut (esimerkkinä Keski-Suomen sairaanhoito-
piirin Kolikko-ryhmä) tulee linkittää osaksi kunnan 
muuta palvelujärjestelmää siten, että erityispalvelu-
jen interventio kohdentuu oikein ja oikea-aikaisesti. 

Lapset, joilla on neurologisia häiriöitä, ovat kasva-
va asiakasryhmä myös lastensuojelussa. He ovat 
haastavia niin kodin kuin koulun arjessa ja perheit-
ten jaksaminen on kovilla, mikä voi johtaa jopa lap-
sen sijoitustarpeeseen. Perheen ja koulun tueksi 
tarvittaisiin integroidut erityispalvelut avohuollos-
sa, jotta sijoituksia voitaisiin välttää. 

Perheneuvolan ja lastenpsykiatrian yhteistyön ja 
työnjaon lähtökohtana on usein arvio siitä, kumman 
palveluista lapsi hyötyy enemmän. Perheneuvola 
toimii toisaalta osana kunnan/alueen peruspalvelua 
ja toisaalta sillä tulee olla yhteys erityispalveluihin.

Koska alueella on paljon toimijoita (kuva 6) ja per-
heiden hätä usein suuri, tulisi toimijoiden yhteistyö-
tä ja vuorovaikutusta parantaa systemaattisesti, 
jotta resursseja ei tuhlattaisi ja perheet tulisivat au-
tetuiksi. Tämän tyyppisessä kehittämisprosessis-
sa asiakkaiden osallisuus kehittämistyössä olisi 
ensiarvoisen tärkeää. Juuri näissä palveluissa on 
erityisen merkityksellistä vastata asiakkaan palve-
lutarpeeseen juuri hänelle sopivalla tavalla.

5.1.7 Kuntoutuksen kokonaisuuden kehittäminen

Kuntoutus on moniammatillista työtä, joka var-
mistaa toimintakyvyn palauttamisen ja ylläpidon 
esimerkiksi sairauden, vammautumisen tai elä-
mäntapaan tai -tilanteeseen liittyvien vaikeuksien 
jälkeen.  Jos kuntoutus laiminlyödään, varsinainen 
hoitokin menee usein hukkaan. Kuntoutuksen ta-
voitteena on edistää omatoimisuutta ja autonomi-
aa sekä kotona selviytymistä.

Kuntoutuksen merkitys on kasvamistaan kasva-
nut palvelurakennemuutoksen edetessä. Kun on 
luovuttu pitkäaikaishoidosta, on kuntoutuksen 
tarve luonnollisesti kasvanut. Terveyskeskussai-
raaloista on ryhdytty rakentamaan kuntoutusyksi-
köitä tai kuntoutuksen osaamiskeskuksia. Tähän 
suuntaan tulisi myös Keski-Suomessa yhä voimak-
kaammin edetä.

Kuntoutuksen osaamiskeskusmallissa keskite-
tään aivoverenkiertohäiriö-, lonkkamurtuma- ja 
muistihäiriöpotilaiden kuntoutusta vaikuttavak-
si kokonaisuudeksi ja huolehditaan kuntoutuksen 
jatkumosta. Malli tulisi saada toimivaksi ja verkos-
tomaisesti toimivaksi koko Keski-Suomen alueella. 
Vanhustenhuollon osalta eräänä mallina voi toimia 
sotainvalidien sairaskodin malli. 

Erityispalvelut

Sijaishuolto
Lasten- ja  
nuorisopsykiatria

Lasten neurologia  
ja -foniatria

Lasten taudit

Konsultaatiot
VUOROVAIKUTUS

Palveluohjaus

Kunnan peruspalvelut

Sosiaali- ja terveystoimi

Koulu

Päivähoito

Perheneuvola

Lapset, nuoret ja perheet
Koti

Kolikko ym. 
ryhmät

Vertaistuki

Kuva 6. Integraation tarve lasten, nuorten ja perheiden erityispalveluissa - prosessi jatkokehittelyyn
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5.1.8 Henkilöstörakenteen muotoilu ja osaamisen  
varmistaminen

Koska sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön 
saatavuus on jo tällä hetkellä useiden ammattiryh-
mien (sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, lääkärit, 
psykologit, jne.) kohdalla erittäin vaikea ongelma ja 
työvoiman poistuma terveydenhuolto- ja sosiaali-
palveluissa kasvaa (taulukko 4), tulee henkilöstö-
rakenteen kehittämiseen ja uudelleen muotoiluun 
kiinnittää suurta huomiota. Muuten tulevaisuuden 
haasteista ei selvitä. Tässä työssä tulee miettiä 
myös erilaisten avustavien töiden jakoa uudelleen.

Eräs vaihtoehto on omahoidon lisääminen. Kun asi-
akkaat ja potilaat otetaan mukaan palveluiden suun-
nitteluun ja kehittämiseen, heillä on mahdollisuus 
lisätä omaa osuuttaan ja vaikutusmahdollisuuksi-
aan. Tässä yhteydessä voidaan hyödyntää myös 
vertaisryhmiä ja vapaaehtoistyötä. Tämä edellyttää 
kuitenkin mittavaa henkilöstön koulutusta, jotta he 
osaavat muuttaa omaa työtapaansa ja hyödyntää 
asiakkaiden osaamisen.

Lisäksi uusien osaamiskokonaisuuksien tarve tulee 
miettiä yhdessä oppilaitosten ja työelämän edus-
tajien kanssa. Kun palvelumallit ja -prosessit muut-
tuvat, tulee myös henkilöstön ja johdon osaamisen 
muuttua. 

Muuttuva työelämä vaatii yhä joustavampia yh-
teistyömalleja koulutuksen järjestäjiltä. Samoin 
kaivataan jatkuvaa yhteyttä tutkimukseen ja 
kehittämiseen.

Taulukko 4. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen työvoima 2006 ja työvoiman  
poistumaennusteet Keski-Suomessa 2007–2015 (Lähde: Työvoiman poistumaennusteet)

Työvoima  
2006

Poistuma
2007

 
2008 2009 2010

 
2011

 
2012

 
2013

 
2014

 
2015

Poistuma  
2007-2015

Terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelut 16 980 396 447 491

 
522

 
524

 
530

 
534 529

 
529

 
4 503

5.2 HANKKEEN TULOKSISTA 
TIEDOTTAMINEN 

Jotta hankkeen tulokset olisivat maakunnas-
sa mahdollisimman suureksi hyödyksi hank-
keen päättymisen jälkeen, tulee niistä tiedottaa 
kattavasti ja systemaattisesti. Tiedottamisen 
pääviestinä  ovat hankkeessa prosessoidut sisällöl-
liset kehittämisen painopisteet ja ehdotus uudeksi 
hallinnolliseksi malliksi, jolla sosiaali- ja terveys-
palvelut voitaisiin maakunnassa toteuttaa. Lisäksi 
tiedotetaan hankkeessa esitetyistä jatkotoimista 
ja haetaan niiden toteutukselle kumppaneita ja ra-
hoittajia. Keskeistä on herättää keskustelua sosi-
aali- ja terveydenhuollon uudistamistarpeista.

Tiedottamisen keskeiset kohderyhmät ovat hal-
linnollisista ratkaisuista vastaavat päätöksente-
kijät ja päätöksiä valmistelevat virkamiehet sekä 
palveluista ja eri sisältöalueista vastaavat virka-
miehet, kehittäjät, kouluttajat ja sosiaali- ja terve-
ydenhuollon ammattilaiset kunnissa, järjestöissä, 
oppilaitoksissa ja maakunnan muissa asiantunti-
jaorganisaatioissa. Tiedottamisen tärkeänä koh-
deryhmänä on myös suuri yleisö eli kansalaiset ja 
palveluiden käyttäjät. 

Viestintäkanavina käytetään eri organisaatioiden 
internetsivustoja. Hankkeessa mukana olleiden 
kumppaneiden kotisivuille liitetään yhtenäinen 
tiedote hankkeen päättymisestä, sen keskeisis-
tä tuloksista sekä linkki julkaisuihin ja materiaa-
leihin. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
vastaa raporttien julkaisusta ja hankkeen sivuston 
päivittämisestä.
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Hankkeen kaikki materiaalit on saatavissa hanke-
sivuilla osoitteessa: http://www.koskeverkko.fi/ -> 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennesel-
vitys. Hankkeen loppuraportti jaetaan painettuna 
versiona Keski-Suomen liitolle, Keski-Suomen kun-
nille ja hankkeen ohjausryhmän jäsenille. 

Hankkeen tuloksista laaditaan mediatiedote yh-
teistyössä Kosken, Keski-Suomen sai-raanhoitopii-
rin ja Keski-Suomen Liiton kanssa ja asia pyritään 
saamaan esille keskeisiin maakunnallisiin viesti-
kanaviin. Julkisessa tiedottamisessa kiinnitetään 
erityistä huomiota ymmärrettävyyteen ja selkey-
teen. Suurelle yleisölle tiedottamisessa kytketään 
hankkeen tulokset ja jatkotoimenpiteet mahdolli-
suuksien mukaan käytännön esimerkkeihin. Esil-
le pyritään nostamaan erityisesti konkreettisia 
tapauksia ja tilanteita, joissa vaikkapa palveluiden 
integraatio tai asiakkaan omatoimisuuden huomi-
oiminen ovat tuottaneet hyviä tuloksia. 

Hankkeen tulosten hyödyntäminen ja kehittämis-
työn eteneminen edellyttää ensisijaisesti henkilö-
kohtaista viestintää. Siksi hankkeen työskentelyyn 
osallistuneet henkilöt tulevat olemaan mukana eri-
laisissa keskusteluissa, suunnittelukokouksissa, 
seminaareissa, koulutuksissa ja kehittämisfooru-
meilla.  Hankkeessa kerättyä tietoa ja näkemyksiä 
pyritään näin saamaan tietoisuuteen ja käyttöön 
kaikille keskeisille tahoille. 
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.
6. ARVIOINTI 

Hankkeen arviointi toteutettiin itsearviointilomak-
keella, jonka kysymykset olivat asteikollisia tai 
avoimia. Ohjausryhmän jäseniä pyydettiin arvioi-
maan hankkeen onnistumista asetettujen tavoit-
teiden ja toteutuksen lähtökohtien näkökulmasta. 
Ohjausryhmän jäsenten tuli myös nimetä hank-
keen merkittävin tulos, tuomaan esiin hankkeen 
tulosten saavuttamista vaikeuttaneita ja edesaut-
taneita seikkoja sekä arvioimaan ohjausryhmän 
toimintaa ja merkitystä tavoitteiden saavuttami-
selle kuten myös omaa panostaan hankkeelle. Oh-
jausryhmän jäseniä pyydettiin lisäksi tuomaan 
esiin ajatuksensa hankkeen päättymisen jälkeen 
tapahtuvista todennäköisistä tapahtumista ja mi-
kä olisi heidän mielestään hankkeen jälkeen tärke-
ää. Hankkeelle annettiin myös kokonaisarvosana. 

Arviointilomake lähetettiin ohjausryhmän jäse-
nille ennen 2.9.2011 pidettyä hankkeen päätös-
kokousta. Kaikki ohjausryhmän jäsenet eivät 
päässeet osallistumaan kokoukseen, jossa lo-
makkeita palautui vain viisi. Ohjausryhmä päätti 
pyytää vastauksia uudelleen sähköpostitse. Arvi-
oinnit pyydettiin palauttamaan tiistaihin 6.9. men-
nessä projektisuunnittelijalle. Vastausten määrä 
jäi tämänkin jälkeen vähäiseksi, joten kyselystä 
tehtiin sähköinen ja vastausaikaa jatkettiin päiväl-
lä. Yhteensä arviointeja annettiin 11 kappaletta. 
Vastaus prosentti oli 46 %. 

Ohjausryhmän jäsenet arvioivat hankkeen onnis-
tuneen pääasiassa hyvin asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa ja hankkeen toteutuksessa (tau-
lukko 5). 

Vain kolmessa arvioinnin kohteena olleessa seikas-
sa suurin osa vastaajista katsoi hankkeen onnistu-
neen huonosti taikka ei hyvin, muttei huonostikaan.

Arvioinnin mukaan hanke onnistui parhaiten 
(”Hyvin”-vastauksia ≥ 80 %) seuraavissa seikoissa: 

tarjoamaan keskustelufoorumien luottamus-
henkilöille, viranhaltijoille ja kansalaisille (82 %)

selvittämään erityispalveluiden palvelujen suh-
detta sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalve-
luihin (82 %)

huomioimaan lainsäädäntömuutokset (mm. 
terveydenhuoltolaki, puitelain muutokset, ko-
keilulain mahdollisuudet) (82 %)

huomioimaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
koko  toimintaketjun (80 %).

 
Huomattavan suuri osa (64–73 %) arvioi hankkeen 
onnistuneen hyvin myös:

•

 
•

• 
 
 
 
•

•

 
•

 
• 
 
 
•

 
• 
 
• 
 
 
•

analysoimaan erilaisten palveluiden järjestämis-
mallien soveltuvuutta Keski-Suomeen (73 %)

hyödyntämään maakunnassa jo tehtyä palve-
lurakennetyötä (73 %)

hyödyntämään hankekumppanien maakunnan 
olojen ja toimintakulttuurin tuntemusta (73 %)

siirtämään toiminnan painopisteen ketjun 
alkupäähän  (67 %)

tuomaan esille tutkittua tietoa (64 %)

keskittymään sosiaali- ja terveydenhuollon 
peruspalveluihin  (64 %) 

tavoitteessaan järjestää sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut Keski-Suomen maakunnan 
asukkaiden tarpeita parhaiten vastaavalla ta-
valla (64 %)
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Parantamisen varaa hankkeelle jäi tietoteknolo-
giatavoitteissa sekä muiden kuin julkisten sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palvelujen huomioimisessa 
mallissa. Jopa 55 % vastanneista arvioi, että han-
ke onnistui huonosti tavoitteessa liittää yksityiset 
ja 3. sektorin palvelut kehitettyyn malliin. Hanke 
ei myöskään onnistunut tavoitteiden mukaises-
ti selvittämään muiden julkisten palvelujen suh-
detta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin (”ei 
hyvin eikä huonosti” 55 %, ”huonosti” 36 %) eikä ot-
tamaan tuntuvia edistysaskelia tietoteknologian 
hyödyntämisessä (”ei hyvin eikä huonosti” 73 %, 
”huonosti” 18 %).

Hankkeen merkittävimmän tuloksen nimesi kym-
menen vastaajaa. Merkittävimpinä tuloksina 
pidettiin maakunnan erilaisten näkökulmien huo-
mioimista (4 vastaajaa), kattavaa nykytilanteen 
kuvausta ja näkemystä tulevaisuudesta sekä tä-
hän liittyvää tiedontuotantoa (3). 

Lisäksi merkittävinä tuloksina pidettiin yhteistä 
esitystä (1), laaja-alaisen koordinaatioryhmän ko-
koamista (1) sekä toimeksiannon hyvää toteutus-
ta (1).

Ohjausryhmää pyydettiin myös nimeämään seik-
koja, jotka vaikeuttivat hankkeen tulosten saavutta-
mista. Vastauksissa korostuivat valtakunnallisten 
linjausten muutokset, sekavuus ja epävarmuus 
(8 vastaajaa). Kahdessa vastauksessa nostettiin 
esiin ohjausryhmän kokousten niukka osallistuja-
määrä ja sitoutumisen puute hankkeeseen.

Tulosten saavuttamista edesauttaneina seikkoja 
olivat asiantuntevat ja toimivaltaiset toteuttajat 
(työryhmien jäsenet, asiantuntijat) (4), alueen ja 
kentän hyvä tuntemus (4), laaja maakunnallinen 
osallistuminen (1), pitkät yhteistyöperinteet (1), 
halukkuus mallin kehittämiseen (1), asiantuntija-
selvitykset (1) sekä avoin viestintä (1). 

Taulukko  5. Ohjausryhmän jäsenten arvioinnit  hankkeen onnistumisesta tavoitteiden ja toteutuksen lähtö-
kohtien näkökulmasta (% vastaajista)

Miten hanke onnistui... Hyvin
Ei hyvin 

eikä huonosti Huonosti

64 %                          36 %                          0 %

82 %                          18 %                          0 %

73 %                          27 %                           0 %

73 %                          18 %                           9 %

64 %                          36 %                           0 %

82%                           18 %                           0 %

   9 %                          55 %                       36 %

18 %                          27 %                        55 %

   9 %                          73 %                        18 %

73 %                          27 %                          0 %

82 %                         18 %                           0 %

80 %                         20 %                           0 %
67 %                          22 %                        11 %
64 %                          36 %                          0 %

1.      tuomaan esille tutkittua tietoa? (n=11)
2.      analysoimaan erilaisten palveluiden järjestämismallien soveltuvuutta  
          Keski-Suomeen? (n=11)
3.      tarjoamaan keskustelufoorumin luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja 
          kansalaisille? (n=11)
4.      huomioimaan sosiaali- ja terveydenhuollon koko toimintaketjun? (n=10)
5.      siirtämään toiminnan painopisteen ketjun alkupäähän? (n=9)
6.      keskittymään sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin? (n=11)
7.       selvittämään erityispalveluiden palvelujen suhdetta sosiaali-ja terveyden-
          huollon palveluihin? (n=11)
8.      selvittämään muiden julkisten palvelujen suhdetta sosiaali- ja terveyden-
          huollon palveluihin? (n=11)
9.      liittämään yksityiset ja 3.sektorin palvelut kehitettyyn malliin? (n=11)
10.    ottamaan tuntuvia edistysaskelia tietoteknologian hyödyntämisessä?  
          (n=11) 
11.    hyödyntämään maakunnassa jo tehtyä palvelurakennetyötä? (n=11)
12.    hyödyntämään hankekumppanien maakunnan olojen ja toiminta 
           kulttuurin tuntemusta? (n=11)
13.    huomioimaan lainsäädäntömuutokset (mm. terveydenhuoltolaki, puite-
          lain muutokset, kokeilulain mahdollisuudet? (n=11)   
14.    tavoitteessaan järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Keski-
          Suomen maakunnan asukkaiden tarpeita parhaiten vastaavalla tavalla?  
          (n=11)   

2 Vastaukset on uudelleenkoodattu kolmiportaiseksi siten, että viisiportaisen asteikon (1= onnistui erittäin huonosti, 2= onnistui melko huonosti, 3= ei onnistunut 
hyvin eikä huonosti, 4= onnistui melko hyvin, 5= onnistui erittäin hyvin) vastaukset 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi ”Huonosti” ja vastaukset 4 ja 5 ”Hyvin”. Kohdan 
3 ”neutraalit” vastaukset on esitetty sellaisenaan. Kukaan vastaajista ei arvioinut hankkeen onnistuneen kysytyissä asioissa erittäin huonosti. Siten ”Huonosti” 
-luokan arviot koostuvat kokonaan ”melko huonosti” - vastauksista. 
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3 Keski-Suomen liiton määrittelemä kokonaisarvosana-asteikko (1–5):
1. hanke keskeytettiin
2. hanke onnistui välttävästi, tulokset saavutettiin välttävästi
3. hanke onnistui saavuttamaan osan tuloksista
4. hanke onnistui hyvin: tulokset saavutettiin
5. hanke onnistui erinomaisesti: tulokset saavutettiin ja tehtiin uusia avauksia, hanke jatkuu ”normaalina toimintana”

Vastanneet arvioivat kouluarvosanoin (4–10) oh-
jausryhmän toimintaa ja merkitystä tavoitteiden 
saavuttamiselle sekä omaa panostaan hankkeel-
le. Ohjausryhmä arvotettiin omaa panosta merkit-
tävämmäksi tekijäksi hankkeessa. Ohjausryhmän 
saama keskiarvosana oli 8,3, kun taas oman pa-
noksen keskiarvoksi muodostui 7,9.

Kyselyssä pyydettiin lopuksi tuomaan esiin, mi-
tä vastaajat pitivät hankkeen päättymisen jälkeen 
todennäköisinä ja tärkeinä asioina. Viidessä vas-
tauksessa todennäköisenä pidettiin, että maa-
kunnallinen keskustelu asian tiimoilta jatkuu: mm. 
kunnat antavat kannanottonsa kehittämistoimiin 
ja hankkeen tuloksia hyödynnetään jollain taval-
la palvelurakennetyössä. Kaksi vastaajaa arve-
li, että valtion linjauksia joudutaan odottelemaan 
edelleen. Toisaalta esitettiin näkemys, että tule-
van rakennelain vaikutusten odottelu voi johtaa 
sekaannuksen tilaan maakunnallisessa asian kä-
sittelyssä. Yksi vastaaja piti kuitenkin todennäköi-
senä, ettei yhteistä näkemystä asiassa synny. 

Seitsemässä vastauksessa hankkeen päättymi-
sen jälkeen tärkeänä pidettiin kehittämistyön ja 
asian eteenpäinviemisen hallittua jatkamista maa-
kunnan tarpeista käsin. Yksittäisissä vastauksis-
sa tärkeänä nähtiin myös lausuntojen pyytäminen 
kunnilta ja yhteen mahdollisimman selkeään mal-
liin pyrkimistä. 

Hanketta kokonaisuutena asteikolla 1–53   arvioi 
kuusi vastaajaa, joista viisi antoi kokonaisarvosa-
naksi neljä: ”hanke onnistui hyvin: tulokset saavu-
tettiin”. Yksi vastaajista katsoi, että hanke onnistui 
saavuttamaan osan tuloksista (3).

Hanketta kokonaisuutena asteikolla 1–5   arvioi 
kuusi vastaajaa, joista viisi antoi kokonaisarvosa-
naksi neljä: ”hanke onnistui hyvin: tulokset saavu-
tettiin”. Yksi vastaajista katsoi, että hanke onnistui 
saavuttamaan osan tuloksista (3).
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Taulukosta 6 ilmenee hankkeen budjetoidut ja toteutuneet kulut hankeaikana huhtikuun 2010 ja 31.8.2011 välisenä aikana.

Taulukko 6. Hankkeen budjetoidut ja toteutuneet kulut hankeaikana 4/2010–8/2011

Liite 1. Hankkeen talous 

BUDJ. 2010-2011 KUMULAT. TOT. 2011 KUMULAT. TOT. 2010 YHTEENSÄ

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT 

HENKILÖSTÖKULUT
    Toimihenkilöiden palkat 
    Tuntipalkat
    Muut palkkamenot
    Sosiaalikulut
    HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ -47 000, 00

-16 093,30 
-5 000, 42

-3 936,16
-4 834,60

-29 864,48

-3 800,49
-6 560,70
-1 425,50
-2 128,47

-13 915,16

-19 893,79
- 11 561,12

-5 361,66
-6 963,07

-43 779,64

TOIMITILAVUOKRAT
    Toimitilavuokrat
     VUOKRAT YHTEENSÄ

-275,48
-275,48

-1 010,30
-1 010,30

-1 285,78
-1 285,78

MUUT KULUT
     Matka- ja majoituskulut
     Henkilöstön koulutuskulut
     Muut vuokrat
     Edustuskulut
     Konttori- ja hallintokulut 
     Ostetut palvelut 
     MUUT KULUT YHTEENSÄ 

-2 000,00

-2 950,00
-6 950,00

-11 100,00
-23 000,00

-912,96
0,0

-44,28
-410,55
-104,22

-11 052,40
-12 524,41

-1 058,10
-50,00

-424,91
-862,60

-67,97
-6 060,83
-8 524,41

-1 971,06
-50,00

-469,19
-1 273,15

-172,19
-17 113,23

-21 048,82

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -70 000,00 -42 664,37 -23 449,87 -66 114,24
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