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KESKI-SUOMEN SOTE 2020 -HANKE / TUOTANTOMALLITYÖ-
RYHMÄN KOKOUS    

 
Aika Ke 2.4.2014 klo 14.00–15.45 
Paikka Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila 100, Matarankatu 4, 40100 Jkl 
Osallistujat 

Heikkilä. Marja Hankepäällikkö, Keski-Suomen SOTE 2020 x 
Kinnunen, Juha Sairaanhoitopiirin johtaja, K-S:n SHP x 
Kolehmainen, Raija Peruturvajohtaja, Äänekosken kaupunki - 
Kuittu, Ulla Vastuualuejohtaja, Jyväskylän kaupunki x 
Laurila, Marja Vt. perusturvajohtaja, Wiitaunioni x 
Palola, Mikael Johtaja, Saarikka x 
Räsänen, Reijo Toimitusjohtaja, Seututerveyskeskus x 
Suojasalmi, Jussi Toimitusjohtaja, Sovatek-säätiö x 
Vanhala, Mauno Johtaja, Perusterveydenhuollon yksikkö - 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. Kokouksen avaus 
Marja Heikkilä avasi kokouksen 14.07. Suunnittelija Sivi Talvensola Koskesta toimi kokouk-
sen sihteerinä. Todettiin läsnäolijat. 

Marja Heikkilä kertoi, että hanke on herättänyt suurta kiinnostusta. Vaikka järjestämislaki-
luonnos on muuttunut, hankesuunnitelmaa tehtäessä tehtiin tuotantohanketta, eikä tämän 
vuoksi suunnitelmassa kirjattua tarvitse paljonkaan uudistaa näiden muutosten myötä. Jou-
dumme uudessa tilanteessa ottamaan uuden suunnan ja tarkistamaan suunnitelmaa vain en-
tistä suuremman järjestämisalueen suhteen. 

Tällä työryhmällä tulisi olla alustava esitys toukokuun loppuun mennessä.  

2. Työryhmän järjestäytyminen 
Valittiin puheenjohtajaksi Mikael Palola.  

3. Käydään läpi tämänhetkinen järjestämislakitilanne 
Marja Heikkilä on koonnut saatavissa olevan tiedon. Diat liitteenä. 

Viime viikolla Helsingissä järjestetyssä sote-johdon tapaamisessa ministeri Huovinen totesi, 
että 23.3. annettu valtioneuvoston tiedote sisältää tällä hetkellä sovitut asiat. 
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=411768  

Uudistuksen kannalta tärkeänä pidettiin, että jatkossa erva-alueesta puhutaan sote-alueina, 
kuten Keski- ja Itä-Suomen sote-alue. Keski-Suomi on sote-alueemme suurin maakunta, 
Pohjois-Savo toiseksi suurin. Pohdittiin, mitkä Jämsän seudun suunnitemat ovat uusilla sote-
aluejaoilla. STM:n sivuilla on todettu, että sote-alueiden rajat selviävät jatkovalmisteluissa.  

Parlamentaariselta ohjausryhmältä odotetaan linjauksia virkamiestyön pohjaksi. Samoja hen-
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kilöitä on jäseninä myös sote-monikanavarahoituksen purkamista selvittävässä työryhmässä. 

Valtionohjaus tulee uudessa suuraluemallissa kasvamaan. Kunnat tulevat olemaan kuntayh-
tymien omistajia. Toisaalta iso kysymys on kuntien rooli palvelujen tuottajina. 

Keski-Suomen vaihtoehtoisia malleja voisivat olla: 

1. Täysi sote-alueen integraatio 

2. Täysi integraatio maakunnassa 

3. Palvelutuotantoprosesseittain integroitu 

4. Alueelliset tuotantoyksiköt 

5. Kuntalähtöinen malli 

Mikä on työryhmän näkökulma tuotantomallin kehittämiseen: kuntalaisen elämän kokonai-
suus vai tuotantoalue. Joudutaanko järjestäminen irrottamaan kokonaan tuottamisesta ja 
kuntalaisnäkökulmasta? Onko ensisijainen tehtävä tuottaa pohjaesitys siitä, miten maakun-
nallisesti tuotanto organisoidaan uudella sote-alueella? 

 

4. Lähetekeskustelu Rautalankamalli 2:n pohjaksi 

 Työryhmän jäsenet kertovat näkemyksensä työn pohjaksi kohdan 3 alustuksen pohjalta.  

 
Reijo Räsänen, K-S seututerveyskeskus:  

Työryhmän tulisi keskittyä kokonaan tuotantoon ja prosesseihin, jotta saamme näkemyksen 
maakunnallisesta kokonaistuotantoajatuksesta. Kokonaisuuden kannalta kuntakohtainen 
malli hallittavuuden kannalta epätoivoinen. Tulevaisuus ei myöskään ole nykyisissä terveys-
keskusaluepohjissa. Maakunnan kokoinen alue tuottajana olisi järkevin. Rahoitusmallin tulee 
olla muu kuin tuotepohjainen. Omistaminen ja henkilöstöasiat on otettava keskusteluun mu-
kaan. 

 

Ulla Kuittu, Jyväskylän kaupunki:  

Keskitytään tuotantomalliin. Työryhmän esityksessä pitää tulla uutta kustannustehokkaam-
paa, monituottajamallilla. Lähtökohtaisesti tuotantotarkastelu tulee tehdä koko maakunnan 
tasolla, laajempi sote-alueen konteksti huomioiden. Kaikkia edellä esitettyjä malleja voisi jol-
lain tasolla avata, jotta löytyisi perusteet työryhmän valitseman mallin taustalle. Vertailussa 
voisi huomioida organisaatioiden eri hallintomallit. Kustannustehokkuus on keskeinen kri-
teeri. 

 

Juha Kinnunen, K-S sairaanhoitopiiri:  

Kansalaisten tarpeet ja niihin vastaaminen pitää määrittää laaja-alaisemmassa ryhmässä, joka 
miettii esim. mitä lähipalveluilla tarkoitetaan. Työryhmämme keskittyy tuotantoon. Tällä työl-
lä on tärkeä rooli keskisuomalaisille vaihtoehtoisten mallien tekemisessä ymmärrettäväksi. 
Toisaalta sote-kysymykset ovat nyt aidosti avoinna ja niihin voi-
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daan vaikuttaa tämän työryhmän työllä. Kaikki konkreettinen, mitä pysytään tuottamaan tuo-
tantomallista, auttaa samalla valtakunnallista työtä. Nyt on tärkeää pitää kirkkaana mielessä 
sosiaali- ja terveyspalvelut ja jättää kuntien rooliin liittyvä keskustelu sivummalle. 

 

Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö:  

Tuotanto herättää tässä vaiheessa useita kysymyksiä. Tuottajaorganisaatiot ovat perinteisesti 
olleet moninaisia. Yritysten osuus on sote-alalla 30 %, kunnat eivät voi jatkossakaan tätä 
osuutta itse tuottaa. Mikä on pienempien palvelun tuottajien asema suhteessa isoon tuottaja-
organisaatioon. Entäpä alihankkijoiden roolit? Kuka neuvottelee ison järjestäjäorganisaation 
kanssa? Vai neuvotellaanko suuren tuottajaorganisaation kanssa alihankkijasopimuksista? 
Millaisilla sopimuksilla tuotanto tehdään: käytetäänkö suorite- vai resurssiperusteisia sopi-
muksia? Onko käytössä palveluseteli vai haetaanko palveluja ”rahat repussa”?  

 

Mikael Palola, Saarikka::  

Uusi sote-aluemalli mahdollistaa oikeasti järjestäjän ja tuottajan erottamisen. Iso kysymys on, 
miten tuottaminen kirjataan järjestämislakiin. Miten yksittäisen kansalaisen on mahdollisuus 
valita eri tuottajien kesken? Saako jatkossa palvelun samalla hintaa omasta terveyskeskuksesta 
kuin yksityiseltä? Annetaanko markkinoille aidosti mahdollisuus ilman, että suositaan jotakin 
suurta (julkista) palveluntuottajaa?  

 

Marja Laurila, Wiitaunioni:  

Tuottaminen on ensisijainen asia. Prosessit liittyvät siihen läheisesti, joten niitä tulee viedä 
yhdessä eteenpäin. Maakunnallinen linja on tärkeä, etteivät kunnat kilpaile keskenään toisiaan 
vastaan. Päättäjien näkökulmasta järjevää on, että useammista vaihtoehdoista voisi linjata 
mieleistänsä mallia työryhmän tekemän pohjatyön perusteella.  

 

Keskusteltiin vilkkaasti mm. eri tuotantovaihtoehdoista, kansalaisnäkökulmasta ja tilaaja-
tuottajamallista.  

Uudessa sote-aluemallissa tulisi olemaan viisi tilaajaa. Näyttää siltä, että olemme siirtymässä 
sote-palveluissa valtakunnallisesti toteutettavaan tilaaja-tuottajamallin. Mitä sote-alue jatkossa 
tilaa – suoritteita vai hyvinvointihyötyjä vai jotain muuta? Asian perusteelliseen pohtimiseen 
tarvittaisiin uusia avauksia valtakunnallisesti.  

Miten kansalainen määrittyy uudessa rakenteessa palvelun käyttäjänä? Nähdäänkö hänet jat-
kossa järjestäjäalueen kuntalaisena vai kotikuntalaisena? Kyseessä on iso periaatemuutos so-
siaaliturvan juridisten perusteiden kannalta. Kuinka valinnanvapaus toteutetaan? Hankkeen 
näkökulmasta on turvattava palvelut myös useita palveluja käyttäville ja palveluohjausta tar-
vitseville asiakkaille. Joitakin palveluja tuotetaan nykyään joko sote- tai työllisyyden palvelui-
na, esimerkkinä kuntouttava työtoiminta. Kuuluvatko ne jatkossa sote- vai työllistämispalve-
luihin?  
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Kunnilla tulee jatkossakin säilyä tarve ennaltaehkäisevään toimintaan, jotta sote-palvelujen 
kustannukset eivät nouse hallitsemattomasti. Tämä koskee sivistyksen, liikenteen, vapaa-ajan, 
asuntorakentamisen ja kaavoituksen järjestämistä hyvinvointia edistävällä tavalla. 

Puheenjohtaja veti yhteen käytyä keskustelua, jonka perusteella näyttää siltä, että tuotanto-
vastuu halutaan pitää omissa käsissä maakunnassa julkisena tuotantona. Tämän keskustelun 
pohjalta lopputulos olisi yksi julkinen suuri tuotanto-organisaatio. Työryhmän tarkoituksena 
on tuottaa erilaisia vaihtoehtoisia malleja päätöksenteon pohjaksi.  

 

5. Sovitaan työn suuntaviivoista, työskentelytavasta ja aikataulutuksesta. 

 Työryhmä päätti alustavasti: 

  

1. Vaihtoehtoisista tuotantomalleista 

Työryhmän keskeiset vertailukysymykset:  

1. Kuinka monta tuotanto-organisaatiota? 

(i) Järjestäjä tuottaa 

(ii) Keski-Suomi tuottaa/hankkii 

(iii) Nykyiset tuotantoalueet itsenäisinä 

(iv) Kunnat 

2. Millaiset hallintomallit? 

(i) Isäntä/vastuukunta 

(ii) Kuntayhtymä 

(iii) Liikelaitoskuntayhtymä 

(iv) Kuntayhtymä + kuntayhtymäliikelaitos 

(v) Osuuskunta 

(vi) Osakeyhtiö 

(vii) Säätiö  

(viii) Yhdistys 

 

2. Lähtökohdista 

• Työryhmä keskittyy tuotantoon. Järjestäminen jätetään taustalle mutta pyritään 
vaikuttamaan järkevän lainsäädännön syntyyn. 

• Aloitetaan puhtaalta pöydältä. Kokonaan uuteen siirtyminen on suuri mahdolli-
suus, myös välttämättömän kulttuurisen muutoksen kannalta. Vanhaa, hyvää 
voidaan säilyttää, mutta tällä työllä on saatava uutta aikaiseksi.  
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• Hallintomallien ja tuotanto-organisaatioden määrän / laajuuden lisäksi tarkaste-
lun kohteina integraation laajuus ja kansalaisnäkökulma. Omistaminen ja henki-
löstökysymykset tulee huomioida malleissa. 

• Tarkastelu täytyy pitää karkealla tasolla, mutta työryhmässä tuotetun tiedon tulee 
mahdollistaa kuntapäättäjille päätöksenteko.  

• Asiantuntija-avun hankkiminen työn tähän vaiheeseen jätettiin pohdintaan 

 

3. Työryhmän ja hankkeen (= Marja) sekä muiden tahojen työskentelystä asian hy-
väksi. Tässä vaiheeessa on tärkeää, että meillä on yhteiset pelisäännöt maakunnan hy-
väksi. 

Marja ryhtyy työstämään tämän kokouksen pohjalta taulukkoa vaihtoehtoisista tuotan-
non organisointimalleista ja hallinnointimalleista.  

Kaikkia työssä hyödynnettäviä materiaaleja voi lähettää Marjalle  

 

4. Työryhmän työskentelyaikataulusta 

Seuraavat tuotantomallityöryhmän kokoukset:  

• Ma 14.4. klo 14.30 
• Ke 23.4. klo 16.00 
• Ke 14.5. klo 16.00 

Paikat tarkentuvat myöhemmin.  

Kunnanjohtajakokous 15.4. (mukana Marja Heikkilä ja Juha Kinnunen): kokouksessa 
esitellään hanketta, mutta ei lähdetä vielä avaamaan sisältöjä ja vaihtoehtoja tarkemmin 

Seuraava ohjausryhmä 22.5. 

Maakunnallinen seurantaryhmä 11.6. 

  

6. Muut asiat 

  Ei muita asioita 

 Kokous päätettiin 15.45 

  
 

Muistion kirjasi Sivi Talvensola 


