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KESKI-SUOMEN SOTE-

TUOTANTOMALLI 
LUONNOS v. 1  



TAUSTAA 

• Hankkeelle asetettiin sen ensimmäisessä ohjausryhmässä 

26.3.2014 tuotantomallityöryhmä pohtimaan tulevan järjestämislain 

oloihin sopivaa Keski-Suomen sote-tuotantomallia 

• Työryhmään valittiin seuraavat henkilöt: 

– Mikael Palola, Saarikka, pj 

– Marja Heikkilä, Keski-Suomen SOTE 2020 –hanke, esittelijä 

– Juha Kinnunen, Keski-Suomen SHP 

– Raija Kolehmainen, Äänekoski 

– Ulla Kuittu, Jyväskylä 

– Marja Laurila, Wiitaunioni 

– Reijo Räsänen, Seututerveyskeskus 

– Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö 

– Mauno Vanhala, Keski-Suomen SHP:n perusth:n yksikkö 

 

– Sivi Talvensola, Keski-Suomen sosiaalialan Koske, sihteeri 
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TUOTANTOVAIHTOEHDOT KESKI-

SUOMESSA 

Työryhmä päätti tarkastella neljää eri tuottajavaihtoehtoa: 

 

1. Kunnat, (21/23, jos Jämsä+Kuhmoinen mukana) 

2. Nykyiset, Paras-lain mukaiset sote-tuottajat, 5/6 

3. Keski-Suomen maakunta, 1 

4. Tuleva sote-alue, Keski-Suomi 31% tästä  

 

Näille tuottajille luotiin vertailukriteerit. Lisäksi kerättiin huomioita 
asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten ja järjestöjen 
näkökulmasta – sekä plussia että miinuksia (vahvuudet/heikkoudet). 
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TUOTTAJIEN VERTAILUKRITEERIT 

 
1. Kyky luoda toimivat palveluprosessit, joissa asiakasta ei 

pompotella 

2. Kyky purkaa hallintoa ja hallinnon raja-aitoja sekä vähentää 
palvelujen tarpeetonta päällekkäisyyttä 

3. Kyky edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja 
rakenteellista integraatiota   

4. Kyky vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja  

5. Kyky turvata osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja 
työhyvinvointi 

6. Kyky edistää taloudellista tehokkuutta 

7. Kyky taata kansalaisen valinnanmahdollisuus 

8. Kyky tuotannon kokonaisuuden/markkinoiden hallintaan 

9. Kyky järjestää tukipalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti 

10. Kyky innovatiivisiin hankintoihin/kilpailuttamisosaaminen  

11. Kyky vastata tilojen hallinnasta/omistuksesta muuttuvissa 
tilanteissa 

 

 

 

 

 



YHTEENVETO 

TUOTTAJAVAIHTOEHDOISTA 

• Parhaaksi vaihtoehdoksi uudessa tilanteessa 

todettiin Keski-Suomen laajuinen tuotantoalue 

• Sote-järjestämisalue koettiin yleisesti 

mahdottomaksi hallita valtavan kokonsa vuoksi 

• Nykyiset kunnat koettiin liian pieniksi – myös 

Jyväskylä (vrt. kriteerit!) 

• Nykyiset maakunnan sote-organisaatiot (Paras-

lain mukaiset) ovat myös liian heiveröisiä, osalla 

ei edes perustason sote-integraatiota 
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SOTE-TUOTTAJAN HALLINTOMALLIN 

VAIHTOEHDOT  

KESKI-SUOMESSA 

• Kuntayhtymä 

• Liikelaitoskuntayhtymä 

• Kuntayhtymä + kuntayhtymäliikelaitos 

• Osuuskunta 

• Osakeyhtiö 

• Säätiö  

• Vastuukunta 

 

 



HALLINTOMALLIEN 

VERTAILUKRITEERIT 

1. Kyky tuotannon kokonaisuuden/markkinoiden 
hallintaan 

2. Kyky järjestää tukipalvelut tehokkaasti ja 
taloudellisesti 

3. Kyky turvata kansalaisvaikuttaminen/demokratia  

4. Viranomaistoiminnan mahdollistaminen 

5. Kyky innovatiivisiin 
hankintoihin/kilpailuttamisosaaminen  

6. Kyky vastata tilojen hallinnasta/omistuksesta eri 
tilanteissa 

7. Kyky turvata osaavan henkilöstön saatavuus, 
osaaminen ja työhyvinvointi 

 

 



YHTEENVETO 

HALLINTOMALLEISTA 
• Hallintomallivertailussa painottui kyky tukea joustavaa ja 

asiakaslähtöistä palvelutuotantoa 

• Painotettiin kokonaan uutta hallintoa – ei entiselle pohjalle, 

esimerkiksi sairaanhoitopiiri tai Jyväskylän kaupunki 

• Tärkeää mahdollisuus tehdä viranomaispäätöksiä -> 

kunnallinen pohja 

– Arvion mukaan sosiaalihuollossa tehdään Keski-Suomessa 

250000 viranomaispäätöstä vuodessa! 

• Suurimman suosion saavutti liikelaitoskuntayhtymä tai 

perinteinen kuntayhtymä 

• Sote -tuottajaorganisaatio keskittyy ydinosaamiseensa 

• Tukipalvelut erilliselle/ille toimijoille 
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KESKI-SUOMEN SOTE-

TUOTANTOMALLIN 

LUONNOSTELUA 

16.10.2014 



 

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN 

TUOTANTOALUE – MIKSI? 

 • Suuri tilaaja – suuri, osaava tuottaja ( tilaajan ja tuottajan 

erottaminen) 

• Suuri tuottaja kykenee neuvottelemaan ja vastaamaan 

koko sote-palvelukonaisuudesta (täysi sote-integraatio) 

• Vaikea uskoa, että meillä on heti 1.1.2017 niin taitava 

tilaaja, joka kykenee tilaajaosaamisellaan turvaamaan koko 

sote-alueen (817 000) asukkaiden palvelut -> alue 

pilkottava pienempiin osiin  

• Mitä suuremmat tuotanto-alueet, sitä pienempi 

tilaajaorganisaatio järjestämisalueelle tarvitaan 

• Keski-Suomessa on perinteistä hyvää osaamista ja 

yhteistyötä erikoissairaanhoidossa ja sosiaalihuollon 

erityispalveluiden järjestämisessä 
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KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN 

TUOTANTOALUE – MILLAINEN? 

 • Koko maakunnan laajuinen – myös Jämsän seutu 

mukaan - jos haluavat tulla 

• Uusi toimintapohja – ei SHP tai Jyväskylä 

• Hallintomallin tulisi tukea joustavaa, asiakaslähtöistä 

palvelujen tuotantoa 

– Mielellään ketterämpi kuin perinteiset kuntayhtymät 

– Hoitanee julkisia viranomaistehtäviä, joten tulee olla kunnallinen 

– Liikelaitoskuntayhtymä saanut paljon kannatusta 

• Alihankintana yksityiset ja 3. sektorin palvelut 

• Mallin tulisi turvata maakunnan laajuiset 

asiakasprosessit 

• Tärkeää huomioida alueiden erilaisuus – 

alueorganisointi myös mahdolliseksi 
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KESKI-SUOMEN SOTE-TUOTANTOALUEEN 

KESKEISET TEHTÄVÄT 

• Keskittyminen sote-palveluiden vaikuttavuuden 

parantamiseen -> tuottavuuden parantuminen 

• Vaatimus kehittää palveluita koko maakunnan 

mittakaavassa ja hyödyntää parhaita malleja 

• Vaatimus luoda uudenlainen sekä ennaltaehkäisyyn että 

palvelujen tuotantoon keskittyvä toimintamalli (EI pelkkä 

palvelutehdas) 

• Kustannustietoisuus on nostettava uudelle tasolle, ei 

jälkilaskutusmahdollisuutta 

• Tilat ja laitteet erilliselle kiinteistöyhtiölle, joka olisi 

tuotanto-organisaation omistuksessa (estäisikö 

keskittämisen?) 
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KESKI-SUOMEN SOTE-TUOTANTOALUEEN 

SUHDE SOTE-ALUEESEEN (JÄRJESTÄJÄÄN) 

• Hyvä yhteistyö – olemmehan jäseninä kuntayhtymässä, 

jossa meillä on 31 %:n vaikutusvalta – jos olemme 

yhtenäisiä 

• Tarvittava sote-alueen laajuinen palvelutuotanto-, 

kehitttämis-, koulutus- ja tutkimusyhteistyö 

– Työnjako, erikoistuminen, verkostoituminen, palveluverkon 

tarkastelu reuna-alueilla 

• Yhteistyö tukipalveluissa 

– Tietohallinto, teknologian kehittäminen, ym. 

• Keski-Suomi on vahva, alueensa läpikotaisin tunteva 

tuottaja -> edellyttää osaamisen vahvistamista! 
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KESKI-SUOMEN SOTE-

TUOTANTOMALLEJA 

 
Esimerkkejä 
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Keski-Suomen 

hyvinvointipiiri Keski-Suomen ”hyvinvointipiiri” 

Pohjoinen lähipalvelujen 

tuotantoyksikkö 

Eteläinen  lähipalvelujen  

tuotantoyksikkö 

Alueelliset integroidut  

palvelut 
Täydentävät yksityiset ja  

kolmannen sektorin palvelut 

Piirin ulkopuoliset palvelut  

SOTE-alueilla 
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Maakunnan tuotanto lueet ja keskeisimmät prosessit 

Porsessi1 Prosessi 2 Prosessi 3 

Tuotanto alue 1 

Tuotanto alue 2 

Tuotanto alue 3 

Tuotanto alue 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIITOS! 
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marja.heikkila@jkl.fi 

0400 – 546613 

 

Hankkeen kotisivut: 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020 

mailto:Marja.heikkila@jkl.fi
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020

