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SOTE-ALUE 
• Järjestämisvastuu 
• Kunnat päättävät 
• Valtio ohjaa 

TUOTANTO-ALUE 
• Tuotantovastuu 

• Keski-Suomen SOTE 
2020-hanke selvittää 
• Kunnat päättävät 

 

KUNNAT 
• Hyvinvointivastuu 



KESKI-SUOMI  SOTE - 

TUOTANTOALUEENA 
• Perinteinen, toimiva yhteistoiminta-alue 

– Hyvä kuntien välinen yhteistyö sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon 

palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa 

– Keski-Suomen maakunta 

– Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

– Yliopisto, ammattikorkeakoulu ja 2. asteen opetus alalla 

– Vahva järjestötoiminta, runsaasti yksityisiä palveluntuottajia 

• Hankkeessa toteutettu pienimuotoinen selvitys ennen 

kesälomaa 

– Tuolloin ei vielä lakiluonnosta 

– Kokeneiden virkamiesten vaihtoehtoisten mallien arviointi ja Keski-

Suomeen sopivan vaihtoehdon etsiminen 23.3.2014 ratkaisun pohjalta 

– > tultiin erittäin lähelle 18.8.2014 saadun lakiluonnoksen esitystä 
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KESKI-SUOMEN TUOTANTOALUE – 

MILLAINEN? 

 • Koko maakunnan laajuinen – myös Jämsän seutu mukaan - 

jos haluavat tulla – (ei näytä todennäköiseltä) 

• Uusi toimintapohja – ei SHP tai Jyväskylä 

• Hallintomallin tulisi tukea joustavaa, asiakaslähtöistä 

palvelujen tuotantoa 

– Mielellään ketterämpi kuin perinteiset kuntayhtymät 

– Liikelaitoskuntayhtymä sai paljon kannatusta 

• Alihankintana yksityiset ja 3. sektorin palvelut 

• Mallin tulee turvata maakunnan laajuiset asiakasprosessit = 

kotoa erityispalveluihin ja takaisin kotiin 

• 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 

•   
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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 

• Oltiin valmiita myös sote-alueen laajuiseen 

palvelutuotantoon 

– Kehittämis-, koulutus- ja tutkimusyhteistyö 

– Työnjako, erikoistuminen, verkostoituminen, palveluverkon 

tarkastelu reuna-alueilla 

• Yhteistyö tukipalveluissa = sote-alueen tuotanto 

– Tietohallinto, teknologian kehittäminen, ym. 

• TAVOITE: Keski-Suomi on vahva, alueensa läpikotaisin 

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

TUOTTAJA 
• Sisältäisi Saarikan, Wiitaunionin ja Kinnulan sekä 

Äänekosken tuottaman sosiaali- ja terveydenhuollon, 

Seututerveyskeskuksen ja JYTE:n tuottaman 

perusterveydenhuollon sekä niiden alueen kuntien tuottaman 

sosiaalihuollon ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tuottaman 

erikoissairaanhoidon -> 18 osapuolta, 21 kuntaa 

• Menot noin 700 miljoonaa € (+ Kela-kustannukset noin 200 

miljoonaa €) 

• Henkilöstöä noin 9000 (?)  

• Sote - kiinteistöjen arvo noin 500 milj. (?) 

• Nykyisten sopimusten arvo?   
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ KESKI-

SUOMESSA 
• 14.10.2014 lausuntoaika lakiluonnoksesta päättyy 

–  Hanke kokoaa Keski-Suomen lausunnot 

• 28.10.2014 ja 4.11.2014 

– Hankkeen ohjausryhmän ja seurantaryhmän kokoukset, joissa 

tuotantorakenteen työstämistä evästetään. Uusi työryhmä 

– Strateginen työskentely 

– Tuotantorakenteen eri vaihtoehtojen työstäminen käynnistyy 

– Kiinteistöasioita puidaan jo 8.10.2014 Keski-Suomen liiton 

kuntatalousryhmässä 

• 5/2015 tulee olla Keski-Suomen yhteinen käsitys sote-alueen 

perustamisesta AVI:n koolle kutsumassa kuntakokouksessa. 

Noin ½ vuotta aikaa! 

• 1.2.2016 Keski-Suomen tuotantoalueen tulee olla pääpiirteiltään 

valmis. Noin 15 kuukautta aikaa! 
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