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Aika 14.5.2014 klo 16.00–18.10 
Paikka Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila 118, Matarankatu 4, 

40100 Jkl Osallistujat 

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

Johtaja, Perusterveydenhuollon yksikkö 
Suunnittelija, Koske, sihteeri 

- 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Mikael Palola avasi kokouksen klo 16.00. 

Käytiin lyhyesti ajankohtaiskatsaus sote-uudistuksesta. Parlamentaarisen työ-
ryhmän työn etenemisestä ei ole vielä tarkempaa tietoa. Mutta ilmeisesti työs-
kentelyssä on ongelmia. 

Tämän työryhmän työstämään malliin parlamentaarisen työryhmän linjaukset 
vaikuttavat oleellisesti. Keskeistä on, missä määrin sote-alueella on omaa tuo-
tantoa ja mitä. Toinen keskeinen kysymys on, määritelläänkö lakiin suorahankin-
taoikeus julkiselta organisaatiolta.  

Vaikka valtakunnalliset linjaukset ovat edelleen auki, työryhmän on jatkettava sil-
le annettua tehtävää Keski-Suomen tuotantomalliesityksestä.  

2. Edellisen kokouksen muistio 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  

3. Työskentelyn tilannekatsaus 
Aineisto, ketä haastateltu, ketä tulossa, ketä vielä pitäisi haastatella. 

Marja kertoi haastattelujen tilanteesta. Diat liitteenä. Tällä hetkellä kaikki paitsi 
Mauno Vanhalan haastattelu ehditään tehdä ennen 22.5. kokousta. Marja yrittää 
vielä saada sovittua Vanhalankin kanssa puhelinhaastattelun ennen kokousta.  

Ehdotettiin, että jo sovittujen lisäksi pitäisi haastatella JYTE:n tuotannon edusta-
jaa. Pohdittiin myös, onko pienen kunnan tuotantonäkökulma riittävästi esillä 
haastateltavien joukossa. Haastateltavaksi ehdotettiin Keuruulta sosiaalijohtaja 
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Riitta Vanhasta ja mahdollisesti myös pienemmän kunnan edustajaa. Jämsän 
osuutta pohdittiin myös. 

Järjestöjen sote-kuulemisesta 5.5. saa keskeisen tiedon ammatti-, sotealan jär-
jestöjen, palvelujen tuottajajärjestöjen sekä kansalaisjärjestöjen mielipiteistä. So-
vittiin, että Marja tekee koonnin kuulemisen keskeisestä sisällöstä, jota hyödyn-
netään työssä. Lisäksi hyödynnetään mediassa esitettyjä kannanottoja.  

Todettiin, että tässä vaiheessa ei voida kattavasti selvittää jokaisen kunnan tah-
totilaa ja näkökulmaa, eikä se ole työn kannalta välttämätöntäkään.  

Päätettiin, että aikataulujen puitteissa Marja voi haastatella eri puolilta maakun-
taa tarpeelliseksi katsomansa määrän ihmisiä. 

4. Työskentelyn tämänhetkiset tulokset 
Liitteenä aineisto. Aineistossa on yksi täytettävä taulukko, johon kannattaa pe-
rehtyä etukäteen. 

Marja kertoi kuulumiset ESSO:n hankevetäjä Jarmo Lappalaisen kanssa käydys-
tä keskustelusta. Etelä-Savossa keskitytään palveluprosessien kuvaamiseen ja 
kehittämiseen. 

Pohdittiin, mitä kielto purkaa yhteistominta-alueita merkitsee 2017 vuoden sote-
ratkaisun osalta. 

Käytiin keskustelua Väli-Suomen sote-alue-mallista (Pekurinen). Mallissa on joi-
tain tuttuja piirteitä työryhmän ajatusten kanssa. 

Keskusteltiin STM:n kuulemistilaisuuden vaikutelmista. Kuntien puheenvuorojen 
perusteella järjestäminen ja tuottaminen menevät edelleen sekaisin. Nykykunnil-
la näyttää edelleen olevan halu vaikuttaa sote-palveluihin ja niiden toimintaan. 
Välttämättä ei ole ristiriitaa vahvan järjestäjän ja joustavien tuotantomallien välil-
lä. Olosuhteet tulee voida ottaa huomioon ja sovittaa tuotantoa niiden mukaan. 
Toisaalta on otettava huomioon alueiden keskinäinen yhdenvertaisuus. 

Henkilöstön asema mietityttää: miten irtisanomissuoja voi olla erilainen eri lain-
säädännön mukaan. Kyse on kuitenkin kunnallisesta henkilöstöstä. Työpaikkojen 
menetyksen pelko voi olla suurempi asia kuin ennalta osataan ajatellakaan. 

Kuntaliiton sote-linjauksissa tuodaan esiin hankintalainsäädäntö. Salliiko EU:n 
kilpailulainsäädäntö Kuntaliiton esittämää mallia? Syntyykö ehdotetulla sopimus-
käytännöllä julkinen monopoli? Malli lienee kilpailulainsäädännön kannalta mah-
dollinen, sillä NHS on esimerkki julkisesta organisaatiosta, jossa on sekä tilaa-
mista ja tuottamista. Nykyisellä lainsäädännölläkin yksityiset palveluntuottajat 
saavat toimia varsin vapaasti. Mikäli kaikki terveydenhuollon organisaatiot maa-
kunnassa laitetaan kilpailemaan, julkisen tuotannon pärjäävyyteen uskotaan työ-
ryhmässä.  

Pohdittiin, millaiseksi poliittisen päätöksenteon tarve muodostuu eri tuottajamal-
leissa. Jos muodostetaan julkinen sote-tuottaja, joka käyttää päätäntävaltaa tuot-
tajien hankinnassa, tuleeko tällä organisaatiolla olla poliittinen päätöksenteko-
koneisto? Liikelaitoskuntayhtymä voisi olla tältä kannalta kevyempi toteuttamis-
malli. 
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Kansalaisen valinnanvapauden kannalta on pohdittava, millaiset vaikutukset 
vahvalla julkisella tuottajamallilla siihen on.  

Keskusteltiin sote-integraation toteuttamisen vaihtuvista linjauksista. Sote-
integraatio on aiemmissa suunitelmissa uskottu turvattavan vahvoilla järjestäjillä. 
Nyt uskotaan vahvaan tuottajaan. Myös työryhmässä nähdään, että sote-
integraatio onnistuisi parhaiten laajan julkisen tuottajan avulla. Mitä vahvempi 
maakunnallinen tuottaja, sitä paremmassa asemassa se olisi myös sote-
alueeseen nähden. Arvioitiin, että meneillään olevaan uudistusvaiheeseen tarvi-
taan vahva järjestäjä ja vahva tuottaja. Tuotantorakenne muovautuu erinäköi-
seksi ajan myötä. Tuotantoon on tultava painetta, jotta käytännön toteuttamises-
sa voidaan saavuttaa sote-uudistukselle asetetut tavoitteet.  

Tehdäänkö Keski-Suomeen suurten kaupunkien kolmea vaihtoehtoa mukaellen 
ja yhdistellen vaihtoehto 4. ”Vahva maakuntatuottaja”, jossa maakunnassa on 
yksi vahva tuottaja, joka käyttää pienempiä tuottajia tarpeen mukaan eri alueilla 
turvaamaan peruspalvelut? Malli sai työryhmässä kannatusta. Rakennetaanko 
tällä mallilla päällekkäistä poliittista päätöksentekoa? Entäpä monopoli julkisella 
tuottajalla? Soteen kuuluu väestön hyvinvointivastuu, joten markkinoiden ”suit-
sinta” ei välttämättä ole huono asia. Malli on hyvä sote-integraation toteuttamisen 
kannalta. Lisätään malliin alihankintamahdollisuus.  

Käytyjen keskustelujen perusteella työryhmä näyttää haluavan maakuntaan vah-
van tuottajan alihankintaoikeuksin. Mallia ei voi rakentaa vanhan shp:n tai muun 
olemassa olevan organisaation pohjalle, vaan on muodostettava uusi toimija. 
Alueelliset palvelutuottajat voivat vaihdella, vaikka olisikin yksi maakunnallinen 
vahva tuottaja.  

5. Hankkeen ohjausryhmälle esiteltävä Keski-Suomen sote-tuotantomalli-luonnos 
 Hahmotellaan yhdessä ohjausryhmälle esiteltävä luonnos. 

Mikäli esitetään vain yhtä hallintomallia, se vaatii tarkkaa kirjausta perusteluista, 
miksi siihen on päädytty. Varsinkin yksittäiseen kuntatuottajaan liittyvät ratkaisut 
pitää pystyä perustelemaan selkeästi.  

Mallissa kuntayhtymä ja etenkin liikelaitoskuntayhtymä ovat saaneet kannatusta 
ja täyttäisivät monta vertailukriteeriä. Tukipalveluita voivat tuottaa erilaiset osa-
keyhtiöt, kunhan niiden toiminta todella tukee sote-tuotantoa.  

Tuottajien vertailukriteereissä on paljon järjestäjästä riippuvia asioita ja niihin on 
tässä vaiheessa hankala ottaa kantaa. On vain voitava luottaa järjestämistahon 
poliittiseen ohjausprosessiin, jossa palveluntuotantopäätökset tehdään yhden-
vertaisesti ja tasapuolisesti. 

Työryhmän esitys:  

Yksi vahva maakuntatuottaja ensisijainen 

Perusteluina mm.  

 vahvistaa eniten sote-integraatiota,  

 mahdollistaa parhaiten toiminnan kehittämisen,  

 tuottaa yhdenvertaisemmin palveluja,  
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 turvaa paremmin henkilöstön osaavuuden ja riittävyyden,  

 yhtenäistää prosesseja,  

 mahdollistaa hallinnon minimoinnin - toisaalta vaarana on, että erittäin 
suuri organisaatio  voi vaatia enemmän hallintoa. Johtamisrakenne ja -
strategia keskeinen toiminnan joustavuuden kannalta. 

Hallinto: 

 liikelaitoskuntayhtymä / kuntayhtymä 

 kevyt poliittinen päätöksenteko 

 tuottajalla alihankintaoikeus: olemassa olevat sopimukset siirtyvät tuotta-
jalle 

 sote-henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä tuottajalle 

Sote-alue: 

 poliittinen päätöksenteko 

 tutkimuksen ja koulutuksen koordinaatio,  

 lähtökohtana järjestäjä, jolla ei ole tuotantoa (erityisen erityiset palvelut?)  

Muita huomioon otettavia asioita:  

 Tilat ja niiden omistajuus  kiinteistöyhtiölle. Omistajuussuhteista ym. päät-
täminen vaatii jatkotyöstämistä. Yhteisvastuullisuus tilojen hoidossa. Jos 
tilat vuokrataan kunnilta, vuokrakäytännön pitää olla yhdenmukainen.  

 Ennalta ehkäisevän työn edistäminen kunnissa: Osuuskuntamallin kokeilu 
osana kokonaisuutta hyvinvoinnin edistämisen insentiivinä? Entäpä ohjai-
siko järjestäjä väestölähtöiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 
tietyn prosentuaalisen osuuden suoraan kunnalle. Tulisiko automaattisesti 
vai palkintona hyvin tehdystä työstä? Toisaalta tuottaja voi säästää teh-
dessään kunnolla peruspalvelut ja ennalta ehkäistä palvelunkäyttöä. 

Tehdään esitys dioille. Marja kokoaa esityksen, joka muokataan yhteisesti lopul-
liseen muotoonsa sähköpostin avulla. Viimeiset haastattelut sovittu 21.5. illalle.  

6. Muut asiat 

Pitäisikö kutsua sote-alueen laajuinen yhteistyökokous? Otetaan asia esiin Kes-
ki- ja Itä-Suomen aluejohtoryhmässä 15.5.14, johon työryhmästä ainakin Mikael 
Palola osallistuu. 

Valtakunnallinen sote-alueiden kuntayhtymien valmistelu alkaa kesän alussa.  

  
7. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10 
 

 
Muistion kirjasi Sivi Talvensola 


