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1. JOHDANTO 
 

Keski-Suomen SOTE 2020-hanke on toiminut 1.3.2014 lähtien. Se käynnistyi vain yh-
den työntekijän voimin, mutta syyskuun lopulta 2014 lähtien se on toiminut täydellä 
vahvuudella. Runsaan vuoden toiminnan jälkeen on hyvä pysähtyä katsomaan mitä ja 
miten on saatu aikaan ja suunnata katse hankkeen viimeiseen vuoteen. Tähän väliarvi-
ointiraporttiin on koottu hankkeen tärkeimpien tapahtumien arviot. Lisäksi raportti 
sisältää väliarviointikyselyn tulokset ja hankkeen työntekijöiden itsearvoinnin koos-
teen. 

2. KUNTAKIERROS 2014–2015 
 

Keski-Suomen SOTE 2020-hanke järjesti pääosin alkuvuodesta 2015 kuntakierroksen, 
yhteensä 48 tilaisuutta. Hanketyöntekijät vierailivat jokaisessa 21 hankekunnassa sa-
manlaisella ohjelmalla. Iltapäivällä tavattiin sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöä 
ja illalla kuntalaisia ja kuntapäättäjiä. Henkilöstöiltapäivän ohjelmassa oli tietopaketti 
sote-uudistuksesta ja asukas- ja asiakaslähtöisyydestä. Iltapäivässä työskenneltiin työ-
pajoissa, joissa käsiteltiin asukaslähtöisiä työtapoja ja kerättiin kunkin kunnan hyviä 
käytäntöjä. Liitteessä 1 esimerkki henkilöstöiltapäivän ohjelmasta (Jyväskylä). Liittees-
tä 2 löytyy henkilöstöiltapäivän palautekysely. 

Kuntalaisilloissa ohjelmassa oli hankkeen puheenvuoro sote-uudistuksen tavoitteista ja 
lähipalveluista. Lisäksi puheenvuoron käytti useimmiten kunnanjohtaja tai joissakin 
tapauksissa perusturvajohtaja. Lopuksi käytiin keskustelua kuntalaisten tarvitsemista 
palveluista. Lisäksi osallistujat täyttivät kirjallisen arvion lähipalveluista ja palautteen 
kuntalaisillasta (liite 3). Liitteessä 4 esimerkki kuntalaisillan ohjelmasta (Hankasalmi).  

Kuntakierros osui ajanjaksoon, jolloin oltiin säätämässä sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislakia, joka sitten kesken kierroksen kaatui perustuslaillisiin ongelmiin. Sa-
maan aikaan käytiin myös laajaa keskustelua kustannusten jaosta tulevalla sote-
alueella ja samalle ajalle suunnitellusta valtionosuusuudistuksesta. Nämä seikat väritti-
vät kuntakierroksella käytyä keskustelua ja vaikuttivat osaltaan hankkeenkin saamaan 
vastaanottoon, joka kuitenkin oli pääosin erittäin myönteinen. Kansalaiset ja ammatti-
laiset olivat tavattoman tyytyväisiä, kun heitä kuultiin, uudistuksesta annettiin tietoa ja 
siitä keskusteltiin. 

2.1. Kooste henkilöstötilaisuuksien palautteesta   
Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen järjestämät henkilöstötilaisuudet (25 kpl, noin 850 
osallistujaa) onnistuivat palautteen (175 vastaajaa) perusteella keskivertoa paremmin. 
Tilaisuuksissa saatiin uusia ideoita ja tietoa sote-uudistuksesta sekä asukaslähtöisyy-
destä (vastausten keskiarvo 3,41–3,72 asteikolla 1–5). Luottamusta tuleviin muutoksiin 
ne herättivät hiukan heikommin, mutta arvo pysyi silti asteikon paremmalla puoliskolla 
(keskiarvo 3,17). Tilaisuuksia pidettiin yleisesti onnistuneina (keskiarvo 4,06).  
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Kiitosta saatiin muun muassa paikallisten toimintamallien arvostamisesta, osallistami-
sesta, lämminhenkisyydestä, asiantuntevista puhujista, keskustelumahdollisuuksista ja 
tiedollisesta annista. Työpajoja pidettiin hyvänä työskentelytapana, koska niissä kuulee 
kollegojen mielipiteitä, muiden toimijoiden käytäntöjä. Niissä on myös mahdollisuus 
verkostoitua. 

Palautteen perusteella tilaisuudet onnistuivat tiedon lisäämisessä ja ymmärryksen laa-
jentamisessa. Osallistujat kertoivat oppineensa uutta asukaslähtöisyydestä ja laajenta-
neensa näkökulmiaan. Tilaisuus selkeytti asioiden vaikutusta toisiinsa ja havainnollisti 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen laajuutta. Oli saatu tietoa tavoitteista, tarkoi-
tuksesta, uusista toimintamalleista ja tulevaisuuden visiosta.  

Osa palautteista kiinnitti huomiota konkretian tarpeeseen. Tilaisuuksien toivottiin jat-
kossa keskittyvän siihenkin, miten sote-uudistus tulee käytännössä vaikuttamaan esi-
merkiksi työhön, palkkoihin, työn sisältöihin tai asiakkaiden elämään. Keski-Suomen 
SOTE 2020 -hankkeen tehtäviin eivät kuitenkaan varsinaiset käytännön työjärjestelyt 
kuulu, joten asioita jää paljon myös hankkeen jälkeiselle ajalle tulevien toimijoiden sel-
vitettäväksi. 

Kritiikkiä tuli myös siitä, että tilaisuutta oli esitelty infotilaisuutena, mutta painopiste 
olikin ajatusten keräämisessä. Moni toivoi myös, että asioiden käsittelyyn olisi ollut 
enemmän aikaa. 

Käsitteisiin toivottiin vielä lisäselkeytystä: asukaslähtöisyyden käsitteen nähtiin  se-
koittuvan helposti asiakaslähtöisyyteen ja asiakaskeskeisyyteen. Kokemusperäistä 
osaamista haluttiin tuoda esiin enemmän teoreettisuuden sijaan.  

Yhdestä henkilöstötilaisuudesta (Jyväskylä) tehtiin videotallenne, jota on katsottu 197 
kertaa (luku otettu 4.4.2016). Tallenne löytyy osoitteesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=eh6n-qsbQ9Y 

 

2.2. Kooste kuntalaistilaisuuksien palautteista   

Kuntalaistilaisuudet (21 paikkakuntaa, 632 osallistujaa) onnistuivat myös keskimää-
räistä paremmin. Tilaisuus kokonaisuutena sai parhaimman arvosanan, keskiarvoltaan 
3,85. Heikoimman arvosanan (2,79) kuntalaiset antoivat kysymykseen, jossa kysyttiin 
lisäsikö tilaisuus heidän luottamustaan tuleviin muutoksiin.  

Keskusteluissa kartoitettiin kuntalaisten näkemyksiä tärkeimmistä lähipalveluista. 
Terveyspalvelut koettiin tärkeimmiksi sote-palveluiksi. Yrityksistä tärkeimpiä palveluja 
ovat kaupat ja valtion palveluista poliisi ja lupapalvelu. Kunnan muista palveluista tär-
kein oli koulu. Useissa kunnissa koettiin olemassa olevat palvelut hyviksi ja pelättiin 
niiden heikkenemistä. 



 5 

Turvallisuutta tuovien palveluiden, kuten terveyspalvelujen, ambulanssin ja poliisin 
merkitys korostui pienissä kunnissa. Omaishoitajien tukemisesta ja ikäihmisten turvat-
tomuuden ehkäisemisestä keskusteltiin monissa illoissa. 

Valtionhallinnon palveluiden kaikkoaminen puhutti kuntalaistilaisuuksissa. Pelättiin, 
että uuden, isomman järjestäjän myötä myös sote-palvelut kaikkoavat vähitellen kun-
nista. Epäiltiin myös paikallistuntemuksen katoamista suuressa organisaatiossa. Järjes-
töjen merkitys yksinäisyyden ehkäisyssä nousi usein esille. Palveluiden saatavuudessa 
koettiin sattumanvaraisuutta ja epätasa-arvoa. Asiakaslähtöisyyttä, valinnanmahdolli-
suuksia, ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja nostettiin tärkeiksi asioiksi. 

Yhdestä kuntalaistilaisuudesta (Jyväskylä) tehtiin videotallenne, jota on katsottu 118 
kertaa (luku otettu 4.4.2016). http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/tilaisuus (Title: 
Sote-uudistusta koskeva kuntalaistilaisuus 9.3.2015.) 

3. PEURUNKA-SEMINAARIT 
 

Hankkeen suuret, yhteiset kokoontumiset on järjestetty Kylpylähotelli ja Kuntoutus 
Peurungassa Laukaassa. Ensimmäinen Peurunka-seminaari pidettiin 6.10.2014. Sen 
tarkoituksena oli käynnistää keskustelu asukaslähtöisestä palveluiden uudistamisesta. 
Osanottajia oli noin 530. Ensimmäisessä Peurunka-seminaarissa muodostui konsepti, 
jossa aamupäiväohjelma oli kaikille yhteinen ja iltapäivällä jakaannuttiin hankkeen 
teemojen mukaisiin työpajoihin. Lopuksi käsitellyt teemat vedettiin yhteen yhteisessä 
keskustelussa. 

Toinen Peurunka-seminaari pidettiin 15.4.2015. Hankkeessa oli ennen tilaisuutta tavat-
tu tuhansia maakunnan ammattilaisia ja asukkaita ja keskusteltu heidän kanssaan pal-
velujen uudistamisesta. Ensimmäiset versiot uusien toimintamallien pohjiksi oli kehi-
tetty Peurunka-seminaariin keskustelujen pohjalta. Myös ehdotus lähipalveluiden mää-
ritelmäksi oli valmistunut. Lisäksi on koottu aineistot kehittämistä ja tietojohtamista 
varten. Teemoja käytiin läpi päivän puheenvuoroissa. Päivän työpajoissa pyrittiin te-
kemään esityksiä siitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluita Keski-Suomessa pitäisi uu-
distaa. Osallistujia oli noin 400. 

Kolmas Peurunka-seminaari pidettiin 27.10.2015. Seminaarin pääpaino oli hyvien käy-
täntöjen esittelyssä, arvioinnissa ja kokemusten vaihdossa. Käytäntöjä oli koottu sekä 
Keski-Suomesta että muualta Suomesta. Seminaari huipentui Sotember-gaalaan, jossa 
palkittiin Keski-Suomen hyviä sosiaali- ja terveysalan käytäntöjä.  
 
Peurunka-seminaarien ohjelmat ovat liitteissä 5, 6 ja 7. Peurunka-seminaarien palaute-
kysely löytyy liitteestä 8. 
 

 

http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/tilaisuus
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3.1. Peurunka-seminaarien  palautekyselyjen numeeristen vastausten vertailu 
 

 

         Taulukko 1 

 

Peurunka-seminaarien numeerisia yleisöpalautteita voi tulkita kahdella tavalla. Voi-
daan ajatella, että toinen seminaari onnistui ensimmäistä seminaaria selvästi parem-
min ja kolmas seminaari sai vain hiukan heikommat arviot. Voidaan myös ajatella, että 
ensimmäisen kyselyn otos oli niin pieni, että vasta toisen ja kolmannen seminaarin ky-
sely kertoo luotettavammin yleisön kokemuksesta.  

Peurunka 1:n kyselyyn vastasi vain noin 10 prosenttia osanottajista (53/530), Peurun-
ka 2:n vastaajat edustavat vajaata 40 prosenttia osanottajista (153/400). Peurunka 3:n 
vastaajat edustavat 28 prosenttia osanottajita (104/370). 
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Yleisöpalaute parani kaikissa kysymyksissä ensimmäisen seminaarin jälkeen. Suuria 
harppauksia parempaan saatiin paitsi käytännön järjestelyissä, myös käytännöllisessä 
annissa, ohjelman vastaamisessa odotuksiin sekä seminaaripäivässä kokonaisuutena. 
Palautteissa toivottiin enemmän konkreettisia malleja ja tukea käytännön työhön. Lu-
ennoitsijoiden asiantuntemus arvioitiin kaikissa seminaareissa kiitettäväksi.  

Ensimmäisen ja toisen Peurunka-seminaarin kohdalla nähtävä selkeä parannus käy-
tännön järjestelyissä liittyi todennäköisesti siihen, että ensimmäiseen seminaariin tuli 
enemmän osallistujia kuin oli ajateltu ja tämä aiheutti jonottamista.  

Numeerisista palautteista päätellen onnistuttiin sisällön vastaaminen omaan työhön 
nostamaan seminaari seminaarilta kiitettävälle tasolle.  

Kaikissa Peurunka-seminaareissa arvosana-asteikon keskipiste, arvo 3, tarkoittaa ”en 
osaa sanoa”. Tämä voi hiukan vaikuttaa kysymyksen ”käytännöllinen anti” -
arvottamista. Koska suuri osa vastaajista on päättäjiä tai johtajia, voi käytännöllinen työ 
olla heille vierasta ja niinpä juuri tämän kysymyksen kohdalla kolmosarvoa valitaan 
enemmän kuin muiden kysymysten kohdalla. Vaihtoehtona olisi myös ottaa kokonaan 
pois kolmosarvot ja laskea keskiarvot ilman näitä. Tähän ei kuitenkaan tämän arvion 
puitteissa ryhdytty. 

3.2. Sanalliset palautteet Peurunka-seminaareista 
Peurunka 1 -seminaarin sanallisissa palautteissa annettiin kiitosta workshop-
työskentelylle. Vastaajat pitivät tilaisuudessa vallinneesta rauhallisesta, asiantuntevas-
ta otteesta, positiivisuudesta ja kehittämisinnosta. Luennoitsijoita kiitettiin mielenkiin-
toisiksi, jopa ”huipuiksi”. Osallistujat pitivät hyvänä sitä, että kaikki tahot oli kerätty 
yhteen tilaisuuteen – myös kolmannen sektorin edustajat. Kiitettiin sitäkin, että tilai-
suuteen oli vapaa pääsy kaikilla kiinnostuneilla. 

Tilaisuus antoi paljon tietoa. Kokonaiskuvan vahvistuminen toi perspektiiviä myös 
oman organisaation tarkastelulle. Joillekin tilaisuus antoi tuntumaa sote-asioiden kes-
keneräisyydestä ja työteliäisyydestä ja valaisi vaikuttamisen tärkeyttä jo kehittämis-
vaiheessa. 

Workshop-työskentelyyn kuuluneelle keskustelulle olisi palautteiden perusteella tar-
vittu enemmän aikaa. Talousasioista sekä suhteesta yksityisiin palveluntuottajiin olisi 
toivottu lisää tietoa. Ilmoittautumis- ja ruokailujonottelusta ei pidetty, induktiosilmu-
kan puute harmitti. Sosiaalihuoltolain uudistuksesta, vammaispalvelulaista ja kehitys-
vammalaista toivottiin jatkossa enemmän tietoa. Asiantuntevaa yleisöä olisi voitu hyö-
dyntää enemmänkin. 

Peurunka 2 -seminaarin sanallisissa palautteissa todettiin, että osallistujat tunsivat saa-
neensa hyvin tietoa toteutetuista malleista. Seminaarissa kuultiin paljon kokemuksista 
ja päästiin keskustelemaan. Luennoitsijoita pidettiin yleisesti asiantuntevina ja innos-
tavina. Kokonaisuutta luonnehdittiin hyvin rakennetuksi ja selkeän sote-
tilannekatsauksen antavaksi. Tilaisuudessa koettiin yhteishenkeä ja yhteistyön halua. 
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Palautteissa kiitettiin selkeää tilastotietoa ja asennemuokkausta, joka tekee selväksi 
muun muassa sen, ettei vanhuksia pidä makuuttaa ja resurssit on ripeästi siirrettävä 
avohuoltoon.  

Sote-uudistus todettiin laajaksi asiaksi, joten oli hyödyllistä saada tietoa muutoksen 
vaiheista ja siitä, missä nyt ollaan menossa. Tiedosta nähtiin olevan paljon apua, kun 
yhteistä näkemystä ja toimintamalleja tuleviin ratkaisuihin muodostetaan, ja kenties 
myös ”lobataan”. Opittiin katsomaan asiaa useasta näkökulmasta ja kuultiin myös tois-
ten ammattiryhmien edustajien ajatuksista. Koettiin herätys, että ”jotain voi tehdä jo 
ennen lakiakin”. Vastaajat pitivät hyödyllisenä sitä, että osaa luennoista voi  jälkikä-
teenkin katsoa nettisivuilta. 

Muutosjohtamista ja muutosvastarinnan käsitettä koskeva puheenvuoro herätti ylei-
sössä ristiriitaisia reaktioita. Siitä annettiin palautteessa sekä myönteisiä että kriittisiä 
kommentteja.  

Jonkin verran kritiikkiä osoitettiin työryhmätyöskentelyyn. Muutama vastaaja kirjoitti, 
että niihin olisi haluttu valmistautua paremmin ja toivottiin, että vetäjät tiedottaisivat 
käsiteltävistä aiheista osallistujille etukäteen – näin ”ristiinpölytys” onnistuisi parem-
min. Ryhmätöihin toivottiin myös enemmän aikaa.  Harmia koettiin, kun piti valita kah-
desta kiinnostavasta ryhmästä vain toinen.  

Seuraavalla kerralla vastaajat toivoivat saavansa enemmän käytännön tietoa siitä, mitä 
muutokset tarkoittavat käytännön työntekijöille. Toivottiin myös konkreettisia esityk-
siä toimintamalleiksi. Aiheiksi ehdotettiin myös ennakoivia vanhuspalveluiden käytän-
töjä ja muita hyvinvointimalleja maakunnassa.  

Seminaarin puhujilta toivottiin selkeäkielisyyttä vaikeiden käsitteiden käytön sijasta ja 
visuaalista esitystä, esimerkiksi diojen selkeyttä, toivottiin parannettavan.  

Peurunka3 -seminaarin aiheet koettiin ajankohtaisiksi ja sekä yhteistä että työpajojen 
ohjelmaa kehuttiin. Sotember-kampanjaa ja gaalaa kiitettiin hyväksi ideaksi, joka on 
levittänyt innostuneisuutta ympäri maakuntaa. Lasten esitystä ja hankkeen yleistä tie-
dotusta kiitettiin. Tilaisuuden nähtiin antavan hyvän yhteenvedon siitä, mihin ollaan 
menossa. 

Moni sai ideoita kehittämistyöhön ja ymmärsi, että maakuntaan tarvitaan taho, joka 
valmistelee asioita konkretian tasolla sekä johtajuutta. Eräs Sotember-kampanjassa 
palkituista totesi, että huomio on lisännyt valtavasti intoa oman työn tekemiseen. Moni 
koki myös oppineensa uutta tietojärjestelmäkehityksen nykytilanteesta. 

Palautteissa kiitettiin yksittäisistä puhujista eniten Anu Pihlin asiakkaan palveluketjua 
koskevaa esitystä. Sitä pidettiin mieleen jäävänä ja  kehittämiseen motivoivana (13 
mainintaa). Timo Salmisaaren EKSOTEa koskevaa esitystä mielenterveys- ja päihde-
työpajassa kehuttiin ajatuksia herättäväksi ja käytännönläheiseksi (10 mainintaa).  

Toivomisen varaa olisi ollut aikatauluissa ja keskustelumahdollisuuksissa, joita joiden-
kin vastaajien mielestä oli turhan vähän. Osanottajien mukaan seminaariin olisi tarvittu 
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lisää keskustelumahdollisuuksia, konkreettisuutta ja erilaisten asiakasryhmien ja myös 
yksityisten palveluntuottajien näkökulmia.  

 

4. HANKKEEN VÄLIARVIOINTIKYSELY 
 

Hankkeessa toimii ohjausryhmä sekä 10 laajaa työryhmää. Ohjausryhmänä toimii jo 
vuosia toiminut Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmä. Hank-
keen työryhmät ovat: tuotantorakennetyöryhmä, lähipalvelutyöryhmä, palveluohjaus-, 
lapset ja perheet, vanhuspalvelu-, integraatio-, tutkimus-, koulutus- ja kehittämis-, kun-
toutuksen integraatio-, mielenterveys- ja päihde sekä vammaistyöryhmä. Näissä työ-
ryhmissä työskentelee noin 300 alan ammattilaista julkiselta sektorilta, järjestöistä ja 
yrityksistä, kokemusasiantuntijoita sekä henkilöstöjärjestöjen edustajia. Väliarviointi-
kysely (liite 9) lähetettiin kaikille työryhmien jäsenille (304) syksyllä 2015.  

4.1. Keskiarvot hankkeen yleisarviosta 
Hankkeen työryhmät saivat syyskuussa kyselyn, johon vastaamalla he saivat arvioida 
hankkeen toteutumista sen ensimmäisenä toimintavuonna sekä esittää näkemyksiään 
siitä, mihin hankkeen tulisi toisena toimintavuotenaan paneutua. 

Kyselyn sai 304 työryhmien jäsentä. Vastaajina olivat ohjaus-, tuotantorakenne-, sote-
integraatio-, vammaispalvelu-, mielenterveys ja päihdetyö-, lähipalvelu-, lasten ja per-
heiden palvelut-, koulutus ja tutkimus- sekä palveluohjausryhmien jäsenet. Osa vastaa-
jista kuuluu useampaan työryhmään. 

Vastauksia saatiin keskiviikkoon 31.9. mennessä yhteensä 68 kappaletta. Vastauspro-
sentti oli 22 prosenttia. Kyselystä lähetettiin muistutus vastausajan loppuvaiheessa. 
Kyselyssä oli viisi numeroarviokysymystä ja kuusi avointa kysymystä. Avoimiin kysy-
myksiin saatiin runsaasti vastauksia, joista oli nähtävissä omakohtainen paneutuminen 
hankkeen kehittämistyöhön. Tästä johtuen kyselyn anti on merkittävä, vaikka vastaus-
prosentti jäi alhaiseksi. 

Numeerisista arvioista on koottu taulukkoesitys, joka on saatavissa erillisenä. Hanke 
onnistui yleisesti hyvin (kysymyskokonaisuuksien keskiarvot vaihtelivat 3,5–3,7 as-
teikolla 1–5). Parhaat yksittäisten kysymysten arvosanat (4) saatiin uudenlaisten pal-
veluprosessien mallintamisesta, tiedotuksesta sekä palveluohjauksen kehittämisestä. 
Hyvää palautetta (3,9) saatiin myös yhteisen ymmärryksen muodostamisesta lasten, 
perheiden ja nuorten palvelujen sekä lähipalvelujen suhteen. Hankkeen koettiin edistä-
vän hyvin Keski-Suomen palvelurakenteen muutosta (3,9) ja tukevan hyvin ikäihmisten 
kotona asumista (3,9).  

Pienin numeerinen arvo (3,1) saatiin hankkeen kyvystä lisätä väestön tietoisuutta hy-
vinvoinnin parantamisesta. Seuraavaksi pienin arvo (3,3) saatiin kysymyksistä, jotka 
koskivat hankkeen kykyä parantaa johtajaosaamista ja tutkimuksen/koulutuksen  yh-
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teistyötä käytännön työn kanssa. Arvioon lienee vaikuttanut se, että hankkeen varsi-
nainen johtamisosio ei ollut vielä kyselyä tehtäessä alkanut. Samansuuruisella (3,3) 
arvosanalla luonnehdittiin myös hankkeen hyödyllisyyttä sote-tietojärjestelmien kehit-
tämisen suhteen. Nämäkin arvot ovat kuitenkin positiivisella puolella arvioasteikossa, 
jossa keskipiste on 3. (Taulukko 2) 

 

 
Taulukko 2. 

 
Kysymys 3: Arvioi Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen onnistumista. Anna arvo asteikol-

la täysin samaa mieltä (5) – täysin eri mieltä (1).  

4.2. Ymmärrys lisääntyi, keskustelukulttuuri parani  
Sanallisista arvioista kävi selväksi, että hanke on onnistunut yhdistämään ihmisiä. Use-
at nimesivät hankkeen tärkeimmiksi toimintamuodoiksi yhteiset kokoontumiset: Peu-
runka-seminaarit, koulutuspäivät, työryhmät, keskustelufoorumit ja kehittämistyöpajat. 
Tapaamisissa saatiin tietoa, verkostoiduttiin, jaettiin ajatuksia ja visioitiin. Avoin kes-
kustelukulttuuri antaa äänen myös kuntalaisille ja työntekijöille.  

Hankkeella nähtiin olevan tärkeä tehtävä verkostojen kokoamisessa, asiantuntijuuden 
jakamisessa, eri tahojen intressien selvittämisessä, yhtenäisten tavoitteiden määritte-
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lyssä sekä siinä, että hyvät käytännöt leviäisivät koko alueelle. Tieto ja ymmärrys on 
levinnyt. Tämä näkyi paitsi sanallisissa palautteissa, myös numeerisissa palautteissa 
selvästi. Vastaajat antoivat parhaita arvosanoja useissa kysymyksissä kohtiin, joissa 
kysyttiin ymmärryksen lisääntymisestä, sote-rakenteen uudistamisen edistämisestä ja 
uuden tiedon saamisesta. (Taulukko 3.)     

 

Taulukko 3 

 

Vastaajat näkivät hankesivut selkeiksi ja tiedottamisen avoimeksi. Hanke on ollut tär-
keä tiedonantaja sote-uudistuksen valtakunnallisesta etenemisestä Keski-Suomen nä-
kökannalta. 

Lähipalvelujen samanlaistamisen, vanhuspalveluiden kehittämisen sekä sosiaali- ja 
terveyssektorin yhteistyön lisäämisen tarpeet koettiin vastauksissa itselle tärkeiksi. 
Lasten ja perheiden palveluita halutaan kehittää yhdessä hankkeen kanssa yli sektori-
rajojen. Hanke sai kiitoksia palveluohjauksen kehittämisestä. 
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4.3. ”Hanke hyödytti meitä” 
Vastaajat kertoivat useista tavoista, joilla he ovat hyötyneet hankkeesta. Hanke on aut-
tanut oman paikkakunnan palvelurakennemuutoksen teossa ja kehittämistyössä. Se on 
tuottanut yhteistä ymmärrystä lähivuosien kehittämiselle. Se on auttanut orientoitu-
maan tuleviin sote-uudistuksiin. Kehittämisprosessien ymmärrys, vuorovaikutus ja 
yhteisöllisyys ovat työpaikoilla parantuneet hankkeen ansiosta. 

Numeerisesta aineistosta käy kuitenkin ilmi, että vastaajat kokevat hankkeen siirtämi-
sen käytännön tasolle hankalaksi. Esimerkiksi väestön tietoa oman hyvinvointinsa pa-
rantamisesta hankkeen koettiin lisäävän vain keskivertoisesti eli tätä tavoitetta oli saa-
vutettu heikommin kuin muita tavoitteita (keskiarvo 3, taulukko 4.) Omaa kehittämis-
työtä hankkeen myös nähtiin hyödyttävän vain vähän yli keskimääräisesti (keskiarvo 
3,3 asteikolla 1–5, taulukko 2). 

 

 

Taulukko 4 

Hankkeen onnistumista edistäviksi tekijöiksi vastaajat nimesivät sanallisissa palaut-
teissa asiantuntevat,  aktiiviset ja esityksensä hyvin valmistelevat hankeosaajat, joilla 
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on ollut aikaa paneutua asiaan. Hankevetäjät saivat kiitosta myös kannustavuudes-
taan, ”ruohonjuuritasolla” olemisesta ja jalkautumisestaan kuntiin. 

Sitoutuminen, innostuneisuus ja johdon tuki nähtiin tärkeäksi. Mainittiin myös, että 
Keski-Suomessa maakunnallista mallia oli mietitty jo ennen hanketta ja tämä antoi 
hankkeelle vauhtia valtakunnallisesta viiveestä huolimatta. Keskustelutilaisuudet ovat 
tärkeä edellytys sille, että innostus leviää ja kehittäminen onnistuu. 

4.4. Hankkeen tavoitteiden toteuttamisen haasteita   
Vastaajat nimesivät myös hankkeen tavoitteiden toteutumista estäviä tekijöitä. Osa 
kommenteista koski toimintakulttuuria ja yksilöllisiä toiminnan tapoja, osa toiminnan 
ulkoisia ehtoja. 

Toimintakulttuuriset ja yksilölliset kommentit liittyvät asenteisiin, kykyyn hahmottaa 
kokonaisuutta, toimia konkreettisella tasolla, sitoutua ja ulottua mukavuusalueen ulko-
puolelle.  

Ulkoinen toimintaympäristö näkyy vastauksissa luonnehdintoina, jotka koskevat yleis-
tä tilanteen epävarmuutta ja keskeneräisyyttä sekä valtiovallan päätösten hidasta tah-
tia. Epävarmuus voi johtaa osaoptimoinnin kukoistukseen ja kustannusten karkaami-
seen sekä siihen, että hankkeen tuotoksia ei osata näistä syistä ottaa oman toiminnan 
tueksi. Keski-Suomen työttömyys ja heikko kuntatalous nähtiin haasteeksi kehittämi-
selle. Osa vastaajista toi esiin, ettei omalla työpaikalla aika riitä kehittämistyöhön. 

4.5. Epäselvyys, etäisyys ja hitaus saivat kritiikkiä 
Hanke sai moitteita sekavuudesta, etäisyydestä, jähmeydestä, toisistaan irrallaan ole-
vista osa-alueista, päätösvaltaisuuden puutteesta, sisäänpäinlämpiävyydestä ja strate-
gisen tavoitteen epäselvyydestä. Hankkeen roolia pohdittiin joissakin vastauksissa tar-
kemminkin ja vastaajat ehdottivat uusia toimintamuotoja, kuten asiakkaiden haastatte-
lua, hankkeelle. 

Osa vastaajista näki hankkeen toimivan raporttikeskeisesti, jolloin konkreettinen toi-
minta ja näkyvyys kentälle jää vähemmäksi.  

4.6. Uusia toimintamalleja, askelmerkkejä, sopimusluonnoksia 
Sanallisista palautetta kerättiin myös vastaajien toiveista siitä, mihin hankkeen tulisi 
keskittyä viimeisenä toimintavuotenaan.  

Vastauksissa painotettiin näkyviä tuloksia. Hanketyöntekijät saisivat vahvistaa uusia 
toimintamalleja käytäntöön ja edistää maakunnallista näkökulmaa ehdotuksillaan. 
Hankkeen toivottiin tuottavan arvioita siitä, mitä tapahtuu, jos nykyisellä mallilla jatke-
taan ja mitä tapahtuu, jos toimitaan toisin. Vertailuun tulisi tuottaa myös tiedot kustan-
nusten muutoksista ja palvelun vaikuttavuudesta. 

Hankkeen nettisivujen toivotaan jäävän pysyviksi tiedonhankinnan välineiksi. Pilottien 
toivotaan jatkuvan hankkeen jälkeen osana organisaation omaa kehittämistoimintaa. 
Haluttiin selkeitä askelmerkkejä tulevalle toimintamallille ja konkreettisia työkaluja 
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sekä hyvistä käytännöistä johdettavia mittareita niiden toteuttamiseen. Ehkäisevän 
työn tueksi toivottiin faktatietoa työn tuomasta rahan säästöstä. 

Lähipalvelu-työryhmän työn toivotaan etenevän alueelliseen yhteistyöhön ja palvelujen 
keskittämiseen. Palautteissa tuotiin esiin sosiaali- ja terveyssektorin integroidun palve-
lujärjestelmämallin synnyn tärkeyttä ja tuotiin esiin kehittämisen tarvetta esimerkiksi 
mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisessä. Vastaajat toivovat kuntalaiselle 
asiakaslähtöistä ja tarkoituksenmukaista palvelua ja matalan kynnyksen tukea.  

Hankkeelta toivotaan apua myös työn sisältöihin. Johtamisosaamisen kehittämisen ja 
koulutuksen toivotaan johtavan lähiesimiehen parempaan läsnäoloon, yhtenäisiin työ-
aikamuotoihin sekä henkilöstön riittävyyteen. Kuntalaisen kuulemiselle toivotaan py-
syviä kanavia. Hankkeelta toivotaan myös eväitä pakolaisten kotoutumisen edistämi-
seen ja yhteiskunnan monikulttuuristumisen kohtaamiseen. 

5 HANKKEEN ITSEARVIOINTI 
 

Hankkeen itsearviointikeskustelussa käytiin ensiksi läpi hankkeen osatavoitteet ja sit-
ten päätavoite ja arvioitiin, miten hanke on onnistunut niitä edistämään. Lisäksi arvioi-
tiin estäviä tekijöitä.  

Itsearviointikeskustelu käytiin hanketiimin kesken 19.10.2015. Arvioijina olivat hank-
keen työntekijät Päivi Koikkalainen, Petri Oinonen, Tuija Koivisto, Riitta Pylvänen sekä 
Marja Heikkilä. Keskustelua veti ja kirjasi sosiaalityön opiskelija, harjoittelija Arja Lii-
namaa. 

5.1. Keskustelu ensimmäisestä osatavoitteesta 
”Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen palvelutuotantojärjestelmä 
uudelleen organisoimalla. Laajan palveluintegraation toteutus asiakaslähtöisinä palvelu-
kokonaisuuksina.” 

Keskustelijat näkivät, että hankkeessa on onnistuttu toimimaan tasapuolisesti ja katta-
vasti. Tästä on seurannut, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta koskevan tietoi-
suuden lisäämisessä on onnistuttu. 

Näkemystä perusteltiin sillä, että palvelutuotantojärjestelmän organisointia toteutettiin 
laajoilla kuntalais- ja henkilöstökierroksilla keväällä 2015 sekä koko hankkeen ajan 
tehdyllä työryhmätyöskentelyssä. Työryhmissä on yhteensä 200–300 osallistujaa, jotka 
työskentelevät ja vaikuttavat laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Hank-
keen työntekijät ovat myös vierailleet paljon keskustelemassa yhteistyötahojen omissa 
tilaisuuksissa. 

Hankkeen piirissä on kehitetty maakuntaan yleinen sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lumalli, jota voi hyödyntää eri palveluissa. Mallin lähtökohtina ovat lähipalveluperiaate 
ja asiakaslähtöisyys. Mallia on kehitetty vuorovaikutuksellisella ja laajasti osallistavalla 
työtavalla. 
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Osallisuutta on edistetty myös Otakantaa.fi -työkalulla, nettisivujen ja Facebookin avul-
la. 

Hankkeen parissa on käynnistetty yhteistyöpilotteja, joissa kokeillaan uudenlaisia toi-
mintatapoja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa.  

Keskustelijat pohtivat kuitenkin, että varsinaisesti organisoimaan ja toteuttamaan han-
ke ei ole voinut lähteä. Nyt ollaan suunnitelmavaiheessa ja organisoiminen on osittain 
mahdotontakin. Estävinä tekijöinä on päätösvallan puute sekä Keski-Suomen yhteisen 
strategian puute. Pohdittiin myös sitä, onko hanke osannut viestittää yhteisen strategi-
an tarvetta riittävän hyvin. Kuntakentällä on hankkeen toiminta-aikana tapahtunut ir-
tiottoja ja lainsäädännön uudistus on viivästynyt. Tästä on seurannut, että varsinaiseen 
vapaaehtoisen kuntayhtymän tyyppisen toimintamallin suuntaan ei ole pystytty ete-
nemään, vaikka yhteinen tahtotila olisikin olemassa. Hanke ei voi muuttaa yksittäisten 
kuntien poliittisia kulttuureja tai puuttua niiden päätöksentekoon. 

Keskustelussa todettiin myös, että osallisuutta ei ole saatu riittävästi edistettyä. Koe-
taan, että haastavinta palvelujen tarvitsijoiden ryhmää ei ole pystytty tavoittamaan. 
Tämä on jatkossa tärkeä kehityshaaste. On pohdittava yleistä asukkaiden ja kansalais-
ten osallisuuden mallia ja tuotettava siitä ehdotus. 

5.2. Keskustelu toisesta osatavoitteesta 
Koska uudessa mallissa järjestämisvastuuta keskitetään, varmistetaan lähipalveluiden 
toimivuus useilla eri tavoilla. 

Hankkeen lähipalvelumalli on valmistunut. Lähipalveluja toimintamallina on tuotu 
Keski-Suomessa erityisen vahvasti esiin ja kytketty sitä myös Kuntaliiton keskusteluun. 
Keskustelijat näkivät, että eväitä lähipalvelumallin tuottamiseen on aika paljon huoli-
matta siitä, että maakunta on väestötiheydeltään ja -rakenteeltaan haasteellinen.  

Mallia pidemmälle hankkeella ei ole toimivaltaa ja nyt onkin kyse siitä, miten sitä voi-
daan hyödyntää. Keski-Suomen yhteisen strategian puute asettaa esteitä tällekin. Palve-
luverkkoselvityksen teko on suuri ja haasteellinen tehtävä. Käytännön toimenpiteissä 
joutuu ottamaan hyvin monia asioita huomioon. Esimerkiksi jos lääkehankinnat keski-
tettäisiin, voisivat paikallisapteekit joutua lopettamaan toimintansa. On pohdittava, 
mennäänkö palvelut edellä vai tarve edellä, kuten alkuperäinen ajatus oli.  

Lähipalveluiden toimivuutta on edistetty myös hyvinvointitupa- ja hyvinvointikeskus-
konseptilla ja palveluohjauksen käsitteiden selventämisellä. Asennetasolla ja tiedosta-
misessa on päästy eteenpäin. 

5.3. Keskustelu kolmannesta osatavoitteesta 
Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisosaamisen parantaminen kaikilla tasoilla. 

Uudenlaista asiakaslähtöisyyttä korostavaa palvelukulttuuria on pystytty edistämään 
koko muun hankkeen työskentelyllä. Palvelujohtamisen ideologia lähtee siitä, että joh-
detaan asiakkuuksien kautta, ei organisaatioiden kautta. Johtamisosaamista on tähän 
mennessä parannettu tietojohtamisen ja Lean-koulutusten avulla ja asiaa on viety yh-
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teistyöpalavereissa eteenpäin. Hyvää palautetta ja ahaa-elämyksiä on tullut. Esimerkik-
si Saarikassa toteutetaan parhaillaan hankkeen koulutuksesta siemenensä saanutta 
Lean-projektia. 

Hankkeen työryhmiin osallistuu paljon esimiestason työntekijöitä, joten toimintamalli-
en esittelyt palvelevat johtamista. Myös pilotit parantavat johtamisosaamista.  

Henkilökuntarakenteen uudistamista on edistetty muun muassa ikäihmisten palvelujen 
järjestämissuunnitelmassa ottamalla kantaa ennaltaehkäisevään työn resursointiin. 
Kunnista on tullut viestejä, että hankkeen ideoihin on tartuttu ja lisätty esimerkiksi 
muistikoordinaattoreiden, fysioterapeuttien, palveluohjauksen ja kuntoutuksen resurs-
seja.  

Johtamisosaamisen parantamista estäviä tekijöitä löytyy organisoitumisesta. Ketkä 
ovat johtajia, keitä pitäisi kouluttaa? Mitä muutos ja integraatio tarkoittaa ja mitä se 
johtamiselta edellyttää. Yhteisen vision puuttuminen häiritsee myös johtamisosaami-
sen parantamisen tavoitteen toteutumista.  

Varsinainen hankkeen johtamisvalmennusosio alkaa vuonna 2016. 

5.4. Keskustelu neljännestä osatavoitteesta 
Uuden alueellisen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusrakenteen luominen sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden laadun ja kehittymisen varmistamiseksi. 

Vasta valmistunut Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisraportti on tärkein ja konkreetti-
nen väline tämän tavoitteen edistämisessä. Raporttiin on koottu eri työryhmissä käytyä 
keskustelua ja muodostettu sen pohjalta hankkeen ehdotus tutkimus-, koulutus- ja ke-
hittämisrakenteeksi.  

On syytä pitää esillä sitä, että saadaan tietoa paremmin käyttöön. Tarvitaan laajempaa 
palveluvalikkoa, joka olisi kansalaisten ja ammattilaisten käytössä sekä monenlaisia 
sähköisiä järjestelmiä tukemaan tietoperusteisuutta. Hanke on tehnyt ehdotuksia niistä 
esimerkiksi palveluohjausmallissa. Näkökulmia on tuotu esiin esimerkiksi asiakastieto-
järjestelmätyöryhmässä, Uusi sairaala -työryhmässä, Tietojohtamisen seminaarissa ja 
tieteenalojen yhteisessä Vaikuttavuus-seminaarissa.  

Työskentely teeman parissa jatkuu osana Campus.fi -hanketta. 

5.5. Keskustelu hankkeen yleisestä tavoitteesta  
Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen tavoite on rakentaa uudelle Keski-Suomen sote-
alueelle asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan 
Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Todettiin, että asukkaiden osallisuus, asiakaslähtöisyys ja sote-integraatio ovat olleet 
ne keskeiset periaatteet, joiden pohjalle hankkeessa on rakennettu useita tuotantora-
kenteen uudistumista edistäviä toimintamalleja.  

Työn taustaksi on hankittu vaikuttavuuteen perustuvaa tietoa ja maakunnan asukkaita 
on osallistettu. On pohdittu palveluja yhdessä monenlaisia ryhmiä edustavien ihmisten 
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kanssa, käsitelty teemoja ja pohdittu tulevaisuutta heidän arkeensa peilaten. Ei siis niin, 
että olisi annettu ohjenuorat ylhäältä päin. 

Luottamuksen kasvattamisessa sekä ammattilaisten kesken että kuntien välillä on 
päästy eteenpäin. Lähipalvelujen katoamista koskevia pelkoja käytiin kuntakierroksella 
läpi ja tuotiin esiin sote-uudistuksen henkeä palvelujen saajien aseman yhdenvertais-
tamisesta. On pohjustettu ja annettu eväitä.  

Siihen ei ole pystytty vastaamaan, mitä muutos kullekin osapuolelle konkreettisesti 
merkitsee. Liikkuvia osia on liian paljon. Tavoitteisiin tarvitaan selkeyttä. Hanke on 
pystynyt pohjustamaan muutosta ja antamaan toimijoille eväitä muutoksen tekemiselle. 
Keski-Suomen alueella on hankkeen ansiosta pystytty olemaan tässä muutoksessa hy-
vissä etuasemissa. 

 

6 YHTEENVETO 
 

Asukas- ja asiakaslähtöisyys kuuluu keskeisenä Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen 
yleistavoitteeseen. Yksi osa asiakaslähtöisyyttä on vuorovaikutuksellisuus. Palauttei-
den kerääminen on osa vuorovaikutuksellisuutta, mutta se ei yksin riitä. Palautteisiin 
tulee myös paneutua sekä heijastaa niiden sanomaa omaan toimintaan. 

Hankkeen aikana on kerätty suuri määrä palautetta, joka nyt on koottu yhteen. Tässä 
palautteessa ovat äänessä kuntalaiset, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, päättäjät 
ja kehittäjät. Lopuksi myös hankkeen henkilökunta arvioi itse omaa toimintaansa. 

Kun kokosin numeerisista palautteista kaikki kohdat, jotka on arvioitu vähintään ar-
vosanalla 3,8, sain näkyviin, millaisia asioita vastaajajoukko yleisimmin hankkeessa 
arvostaa. Tällaiseksi osoittautui uudenlaisen palvelurakenteen perustan selvitystyö. Tä-
hän joukkoon kuuluvat seuraavat väitteet: ”Hanke mallintaa uudenlaisia palveluproses-
seja”, ”Hanke lisää ymmärrystä palveluohjauksen merkityksestä”, ”Hankkeessa ediste-
tään palveluohjauksen kehittämistä Keski-Suomessa”, ”Hanke antaa tietoa Keski-
Suomen monialaisen kuntoutuksen kehittämisen tarpeista”, ”Hanke edistää yhteisen 
ymmärrystä muutoksesta Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa”. 
Hanke on myös tuonut työtään näkyväksi, sillä ”Saan hankkeesta hyvin tietoa” -väite sai 
arvosanan 3,8.  

Kuntakierrokset olivat tärkeitä hankkeen tietopohjan ja toiminnallisen perustan luomi-
sessa. Peurunka-seminaarit näyttävät nousseen odotetuksi foorumiksi maakunnan so-
siaali- ja terveysalan ammattilaisille. Keskustelumahdollisuuksien jatkuminen nousee 
palautteissa tärkeään osaan. Tilaisuudet on koettu hyviksi verkostoitumis- ja oman tie-
don päivittämisen tilaisuuksiksi, jopa virkistyspäiviksi. Alustukset ovat herättäneet aja-
tuksia, joista olisi enemmänkin haluttu keskustella toisten sekä hankkeen henkilöstön 
kanssa.  
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Samaa keskustelun ja yhteisen ymmärryksen leviämisen tärkeyttä nostivat esiin myös 
väliarviointiin vastanneet ohjausryhmien jäsenet. He näkivät hankkeen auttaneen heitä 
verkostojen kokoamisessa, asiantuntijuuden jakamisessa, eri tahojen intressien selvit-
tämisessä, yhtenäisten tavoitteiden määrittelyssä sekä siinä, että hyvät käytännöt le-
viäisivät koko alueelle. Tieto ja ymmärrys on jo levinnyt, eikä se saisi hankkeen viimei-
senä toimintavuonna eikä sen jälkeenkään kadota. Muutokseen motivoituminen ja uu-
sien toimintamallien omaksuminen ei onnistu ilman tiedon kulkua ja kommunikaatiota.  

Yhteenvetona voisi todeta, että hanke on palautteiden perusteella selvinnyt tehtäväs-
tään hyvin. Keskiarvo kaikkien arviointien yleisarvioista on 3,8 eli lähes kiitettävä. 
Joukkoon mahtuu paljon erittäin positiivisia palautteita. Ne liittyvät tiettyihin osa-
alueisiin, kuten yhteisen ymmärryksen synnyttämisen voimaan, työntekijöiden asian-
tuntemukseen sekä kykyyn innostaa ja tuoda asiat esille ajatuksia herättävällä tavalla. 
Myös itsearvioinnissa nähtiin, että tietämystä on onnistuttu levittämään ja uusia toi-
mintamalleja kehittämään. 

Haasteita on ollut Itsearvioinnissa todettiin, että muutoksen merkitystä kullekin osa-
puolelle hanke ei ole pystynyt saamaan selville toimintaympäristön tämänhetkisen 
murrosvaiheen tuoman epäselvyyden vuoksi. Osallisuuden edistäminen on suurimpia 
tulevaisuuden haasteita.  

Väliarvioinnin yksi tavoite oli saada tietoa myös siitä, millaisiin asioihin hankkeen yh-
teistyökumppanit toivovat hankkeen keskittyvän sen jäljellä olevana, vuoden mittaise-
na toiminta-aikana. 

Hankkeen haasteiksi nimettiin palautteissa esimerkiksi hitaus ja etäiseksi jääminen. 
Tulevaisuudessa on syytä kiinnittää huomiota sen esilletuontiin, miten hankkeen osa-
alueet liittyvät toisiinsa ja millainen rooli hankkeella muiden toimijoiden joukossa on. 
Koska hanketyöskentely on asiantuntijatyötä ja työn kohteena on muutos, on myös 
hankkeen ”punainen lanka” jatkuvassa muutoksessa. Tuosta muutoksesta viestiminen 
ja läpinäkyvyydestä huolehtiminen on haasteellinen, mutta välttämätön tehtävä.  

Jäljellä olevalta hankeajalta palautteen antajat toivoivat toimintamallien viemistä käy-
täntöön. He toivoivat hankkeen vaikuttavan työn sisältöihin ja johtamisosaamiseen. 
Pilottiprojekteille toivottiin jatkuvuutta ja niistä toivottiin saatavan työkaluja ja mitta-
reita, joiden avulla asiakaslähtöiset lähipalvelut konkretisoituisivat. 

Palauteyhteenvedossa ei näy kaikki hankkeessa tehty työ. Siitä työstä, jossa erityisesti 
on oltu suuren yleisön kanssa kosketuksessa, se kertoo vaikuttavasti. Tältä pohjalta on 
hyvä jatkaa työskentelyä hankkeen tavoitteiden hyväksi ensi vuonnakin. 

 

 

 

 



5.4.16 

Info- ja keskustelutilaisuus sote-uudistuksesta Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin sekä Jyväskylän kaupungin henkilöstölle ja päättäjille 

Klo 12.30–13.00 Kahvi 
13.00–13.30   
Tervetuloa. Lyhyt johdatus sote-uudistukseen ja Keski-Suomen SOTE 2000 
–hankkeeseen 
Klo 13.30–13.50 

 Keskustelua huhuista, ajatuksista, odotuksista ja  peloista – mikä 
 muuttuu sote-uudistuksessa? 

Klo 14.00–14.50 
 Yhteisenä tavoitteena asiakas- ja asukaslähtöiset sote-palvelut 
 Keski-Suomessa. Mitä se tarkoittaa omassa työssäni?  

Klo 14.50–15.00  
 Jäikö jotain vielä sanomatta…? Jatketaan keskustelua somessa 
 (facebook, otakantaa.fi)   



Henkilöstötilaisuuden	  palautekysely 

 
1. Arvioi tilaisuutta seuraavista näkökulmista 1=Huonosti 2=Melko huonosti 3=En osaa sanoa 
4=Melko hyvin 5=Erittäin hyvin 
 
 
 
 1 2 3 4 5 
Sisällöllinen anti vastasi odotuksiani      
Tietämykseni sote-uudistuksesta lisääntyi      

Käsitykseni asukaslähtöisyydestä laajeni      
Sain uusia ideoita ja ajatuksia      

Tilaisuus lisäsi luottamustani tuleviin muutoksiin      

Tilaisuuden käytännön järjestelyt onni stuivat      
Tilaisuus onnistui kokonaisuutena      

Yhteensä      
 
 
 

2. Mikä oli mielestäsi parasta tilaisuudessa? 
 

3. Mitä uutta opit? 
 
4. Mistä aiheista olisit toivonut enemmän tietoa tai mitä olisi voinut toteuttaa paremmin? Millaista 
koulutusta jatkossa toivot? 
 
5. Muita kommentteja? Sana on vapaa! Voit kommentoida myös tilaisuudessa käytyä keskustelua.  
	  



 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke järjestää 
 

Kuntalaisillan sote-uudistuksesta  
tiistaina 9.12.2014 klo 17.30 Hankasalmen kirkonkylän 
koulukeskuksen ruokalassa. 

Ohjelma 
 
 
17.30 Kahvitarjoilu alkaa 

 
18.00 Tervetuloa ja Otakantaa.fi -keskustelualustan 
   esittely 

 
18.05 Johdatus sote-uudistukseen ja Keski-Suomen 

SOTE 2020 -hankkeen esittäytyminen 
 
18.45 Kunnanjohtaja Matti Mäkisen puheenvuoro 

 
19.15 Keskustelua ja kysymyksiä sote-uudistuksesta  
   hankasalmelaisten näkökulmasta 
 
20.00 Tilaisuuden päätös 

 





  

Tervetuloa 

      Kutsu 
Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 
 

rakentamaan tulevaisuuden asukaslähtöisiä  

sosiaali- ja terveyspalveluita Keski-Suomeen! 
 



   

 
 
  

Miten rakentuvat tulevaisuuden asukaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut?  
 

Mitä voisivat olla tulevaisuuden lähipalvelut?  
 

Kuka kehittää tulevaisuuden palveluita ja kuinka kuntalaiset voivat vaikuttaa 
kehittämistyöhön?  

 
Millaisia muutoksia uudistus tuo tullessaan palvelun tuottajille?  

 
Mitä uutta laki sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä tuo tullessaan? 

 

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia  
 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen aloitusseminaarissa 6.10.2014 
Laukaan Peurungassa  

 
Peurungan sijainti ja yhteystiedot tämän linkin kautta 

 
**** 

 
 

Ilmoittautumiset 15.9.2014 mennessä osoitteessa: 
https://www.webropolsurveys.com/S/E01E181A9BDA67B7.par 

 
 

Seminaari on tarkoitettu kuntalaisille, kuntien päättäjille, ammattilaisille, järjestöille, 
ammattijärjestöjen edustajille, yrityksille, oppilaitoksille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Seminaari toimii samalla sosiaali- ja terveysministeriön alueellisena  
keskustelutilaisuutena sote-uudistuksesta 

 
Lisätietoa seminaarista antaa hankesuunnittelija Anu Pihl, puh 050-4542209 

e -mail: anu.pihl@jkl.fi 
 

 
Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 

 
Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen 
asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan 
Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Hankkeessa ovat mukana 
kaikki Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkunnat. Hankkeessa keskitytään 
palveluprosessien rakentamiseen, peruspalvelujen vahvistamiseen ja johtamisen 
kehittämiseen. Hanketta toteutetaan 1.3.2014–30.10.2016, hallinnoijana toimii 
Jyväskylän kaupunki.  
 
Lisätietoa hankkeesta ja sähköinen ilmoittautumislomake osoitteessa 
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020 

  

http://www.peurunka.fi/ota-yhteytta/
https://www.webropolsurveys.com/S/E01E181A9BDA67B7.par
mailto:anu.pihl@jkl.fi
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020


   

Seminaarin ohjelma  
 
8.45  Aamukahvit 
9.15  Seminaarin avaus  

Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Utriainen 
9.30  Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke esittäytyy 

Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilä 
10.00  Mitä asiakaslähtöiset palvelut ovat? 

professori Petri Virtanen 
11.00 Sote-uudistuksen ajankohtaiset asiat  

peruspalveluministeri Susanna Huovinen 
11.30  Keskustelua aamun aiheista 
12.00  Workshop-työskentelyn ohjeistus 
12.05  Omakustanteinen lounas  
13.00  Workshop-työskentelyä, jonka lomassa kahvit.  
14.30  Workshopien purku  
15.30  Päivän päätössanat ja jatkotyöskentelystä sopiminen, Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen 
 

Workshopin aiheet  Workshopin vetäjät Käsiteltävät teemat  

Hyvinvoinnin 

edistäminen, 

lähipalvelut, yhteisöjen 

voimavarat ja 

osallisuus 

 
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, Vaikuttavat 
lähipalvelut -hanke, Kuntaliitto  
Riitta Pylvänen, Keski-Suomen SOTE 2020 

 
Mitä lähipalvelut tarkoittavat 
uudessa sote-mallissa? Kenelle 
hyvinvoinnin edistäminen kuuluu ja 
ketkä kaikki ovat osallisia?   
 

 
Vanhuspalvelut 
 

 
Olavi Niemi, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys 
JASO:n puheenjohtaja 
Tuija Koivisto, Keski-Suomen SOTE 2020  
  

 
Millainen ympäristö ja palvelut 
helpottavat ikääntyvän elämää?  
 

 
Lapset, perheet ja 
lastensuojelu  
 

 
Päivi Kalilainen, johtaja, perheneuvola    
Petri Oinonen, Keski-Suomen SOTE 2020 
Tanja Hänninen, kiertävä lastensuojelun 
erityissosiaalityöntekijä, Koske ja Keski-Suomen 
SOTE 2020 
 

 
Miten varmistetaan perheiden 
tukeminen uudessa sote-mallissa? 
Millaisen uuden palvelurakenteen 
tarvitsemme perheiden palveluun? 

 
Monialainen kuntoutus 
 

 
Satu Auvinen, kuntoutusylilääkäri, KSSHP  
Anu Pihl, Keski-Suomen SOTE 2020 
Minna Mård, Keski-Suomen SOTE 2020 
 

 
Miten saamme sektoroituneen 
kuntoutusjärjestelmän 
asiakaslähtöiseksi uudessa sote-
mallissa?  

 
Sote-integraatio 
 

 
Markku Puro, yleislääkäri ja Keski-Suomen 
SOTE 2020 
Päivi Koikkalainen,  
Keski-Suomen SOTE 2020  
 

 
Miksi tarvitaan sote-integraatiota? 
Missä asioissa sote-integraatio on 
tärkeää? Miten asiakas hyötyy sote-
integraatiosta?  
 

 
Johtaminen ja 
tuotannon organisointi 
 

 
Petri Virtanen,  
professori, Tampereen yliopisto 
Marja Heikkilä, Keski-Suomen SOTE 2020 
 

 
Mitä asioita Keski-Suomen sosiaali- 
ja terveyspalvelujen tuotannon 
organisointi edellyttää? Millaista 
johtamista tuleva malli vaatii?  

 
Koulutus, tutkimus ja 
kehittäminen 
 

 
Vesa Kataja, johtajaylilääkäri, KSSHP 
Raili Haaki, johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus 
  

 
Miten koulutus, tutkimus ja 
kehittäminen hyödyttävät parhaiten 
asukkaita sekä työntekijöitä? 

  



  

Peurunka2 -seminaari 

15.4.2015  

Laukaan Peurungassa 

Tervetuloa! 
 

  

 
 

Kutsu 
Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 

 



   

 
 
Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen aloitusseminaarissa 6.10.2014 käynnistettiin keskustelu 

asukaslähtöisestä palveluiden uudistamisesta. Seminaarin jälkeen hanke on työskennellyt puolen 

vuoden ajan ja tavannut tuhansia maakunnan ammattilaisia ja asukkaita sote-uudistuksen merkeissä. 

Tältä pohjalta ovat valmistuneet ensimmäiset versiot uusien toimintamallien pohjaksi, ehdotus 

lähipalveluiden määritelmäksi sekä aineistot kehittämistä ja tietojohtamista varten. Peurunka2 -

seminaarissa painotus on työpajatyöskentelyssä, jossa on tarkoitus työstää eteenpäin hankkeessa 

tähän mennessä tuotettuja ehdotuksia. 

 

Ilmoittautumiset 1.4.2015 mennessä osoitteessa: www.lyyti.in/Peurunka_2_seminaari_6463 

 

PEURUNKA2 -seminaarin ohjelma 15.4.2015 
 
8.30  Aamukahvit 
 
9.00  Seminaarin avaus: Sote-valmistelusta Keski-Suomessa  

Silja Ässämäki, kehittämisjohtaja, Jyväskylän kaupunki 
 

9.20 Uuden sairaalan toimintamalli ja lähipalvelujen kehittäminen 
Juha Kinnunen, johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

  
9.50  Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tilannekatsaus  

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanketiimi 
 

10.40 Minä muutoksessa, muutos minussa 
Pirkko-Liisa Vesterinen, kunnanjohtaja, Toivakan kunta  

 
11.15 Lounas  
 
12.15  Työpajat (lisätietoa työpajoista liitetaulukossa): 
 

1. Sote-integraatio Keski-Suomessa – mitä, missä, milloin ja kenen kanssa? 

2. Vanhuspalvelut prosessin tavoitteena: Toimintakyisenä kotona 

3. Lasten ja perheiden palvelut: Edistävä ja ehkäisevä työ kannattaa! 

4. Monialainen kuntoutus: Kuntoutusvalmiutta etsimässä ja toteuttamassa  

5. Asukkaiden näkemysten pohjalta – Lähipalveluiden yhteistä määritelmää tekemässä   

6. Palveluohjaus: Keinot ja tavoitteet tulevaisuudessa 

7. Miten tuemme jatkuvaa kehittämistä integroidussa palvelutuotannossa? 

8. Tietojohtaminen: Kustannus- ja toimintatiedot sote-palveluiden kehittämisen tukena 

 
Päiväkahvi työpajojen työskentelyn lomassa 

 
14.30  Työpajojen tulosten esittely paneelin muodossa  

Vetäjänä Marja Heikkilä, hankepäällikkö, SOTE 2020  
 
15.45 Päivän päätössanat  

Kirsi Alonen-Kinnunen, sosiaalijohtaja, Kinnulan kunta 

 
Lisätietoa hankkeesta ja seminaarista: http://www.jyvaskyla.fi/sote2020 

 hankesihteeri Minna Mård minna.mard@jkl.fi, puh. 050 4623 823 

 

http://www.lyyti.in/Peurunka_2_seminaari_6463
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020
mailto:minna.mard@jkl.fi


   

 
Työpajojen sisällöt ja tavoitteet: 
 

Työpajan nimi Työpajan sisältö/toteutustapa Työpajan tavoite 

1. Sote-integraatio Keski-Suomessa 
– mitä, missä, milloin ja kenen 
kanssa? 

Osallistujat pohtivat yhteisissä 
tuumaustalkoissa, mitkä asiat ovat 
tärkeimpiä sote-integraation 
käytännön toteutuksessa.  

Sote-integraation keskeiset 
painopistealueet ja kehittämiskohteet on 
määritelty ja konkretisoitu 
jatkotyöskentelyn pohjaksi.  

2. Vanhuspalvelut prosessin 
tavoitteena: Toimintakyisenä kotona 

Pienryhmätyöskentelyä aiheesta: 
Kasvavat haasteet – niukkenevat 
resurssit, miten ratkaistaan 
vanhuspalveluiden tulevaisuus 
Keski-Suomessa. 

Määritellään strategiset painopisteet 
ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi. 

3.  Lasten ja perheiden palvelut: 
Edistävä ja ehkäisevä työ kannattaa! 

Painopisteen muuttaminen 
korjaavasta työstä edistävään ja 
ehkäisevään työhön lasten ja 
perheiden palveluissa. 
Toteutustapana  sovellettu LFA- 
menetelmä. 

Määritellään strategisia valintoja, 
joilla pyritään siirtämään painopiste 
korjaavasta tukevaan. Suunnitelman 
tekeminen strategioiden käytäntöön 
viemiseksi. 
 

4. Monialainen kuntoutus: 
Kuntoutusvalmiutta etsimässä ja 
toteuttamassa  

Yhteistoiminnallinen työtapa, jossa 
pienryhmissä pohditaan ja 
tuotetaan vastauksia valittuihin 
kysymyksiin. 

Koota yhteen eri osapuolten näkemyksiä 
1) monialaisen kuntoutuksen 
peruskäsitteistä, 2) kuntoutuksen 
tilastoinnin uudistamistarpeista ja 3) 
kuntoutuksen hyvistä käytännöistä  

5. Asukkaiden näkemysten pohjalta 
– Lähipalveluiden yhteistä 
määritelmää tekemässä 

Pienryhmätyöskentelyä 
kuntakierroksen ja järjestökyselyn 
pohjalta. Aiheina: 
1) lähipalveluiden määrittely 
2) kuntien hyvinvointivastuun 
määrittely 

Valmistellaan lähipalveluiden ja kuntien 
hyvinvointivastuun määrittelyä 
lähetettäväksi kuntiin lausunnolle. 

6. Palveluohjaus: Keinot ja tavoitteet 
tulevaisuudessa 

Työpajan aikana on tarkoitus 
tarkastella hankkeessa valmistellun 
palveluohjausmallin vahvuuksia ja 
heikkouksia. Tarkastellaan 
kriittisesti prosessin alustavaa 
mallinnusta.  

Työpajan jälkeen palveluohjauksen 
prosessikuvaus voidaan julkaista 
ehdotuksena ja laittaa laajalle 
kierrokselle erilaisiin työyksiköihin. 

7. Miten tuemme jatkuvaa 
kehittämistä integroidussa 
palvelutuotannossa? 

Esitetään maakunnallisen 
kehittämisrakenteen tämänhetkiset 
ideat. Keskustellaan niistä. 
Kootaan hyvät kokemukset 
kehittämisprosessien, koulutuksen 
järjestämisen ja tutkimustiedon 
jalkauttamisen tavoista 
palvelutuotannossa. 

Koota osallistujien näkemykset ja 
evästystä sellaisen kehittämisrakenteen 
suunnittelulle joka tukee sote- 
työntekijöitä työnsä ja palveluiden 
kehittämisessä kaikilla tasoilla. 

8. Tietojohtaminen: Kustannus- ja 
toimintatiedot sote-palveluiden 
kehittämisen tukena (kts. lisätietoa 
seuraavalla sivulla) 
  

Työpaja toteutetaan neljän luennon 
ja keskustelun kokonaisuutena. 

Luentojen ja keskustelun tavoitteena on 
tuoda uutta tutkimustietoa 
asiakaskohtaisten palveluprosessien 
selvittämiseen ja auttaa näin luomaan 
nykyistä toimivampia palvelumalleja. 
Lisäksi tavoitteena on oppia Eksoten 
kokemuksista.  

 
 
 



   

Työpaja 8: 

 
 
Tietojohtaminen: Kustannus- ja toimintatiedot sote-palveluiden kehittämisen tukena 

 
 
12.15 Mitkä väestöryhmät hyötyisivät monikanavaisen rahoituksen purkamisesta  

–case Oulu  

Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 

 

12.40 Potilaskohtainen kustannuslaskenta –TERE-hankkeen tuloksia  

Aija Suntioinen, talousjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

 

13.05 Kehitämme hoitoketjuja mutta miten saamme kustannusketjut haltuun –  

Keski-Suomen ja Kainuun vertailua  

Toni Ruohonen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto 

 

13.30 Eksoten malli – miten se tehtiin, mikä on sen erityisyys, mistä  

säästöpotentiaali syntyy  

Pentti Itkonen, toimitusjohtaja, Eksote 

 

14.00 Keskustelu ja yhteenveto 

 

14.30 Työpaja päättyy 

 

 

HUOM. Seminaarin yhteinen ohjelma sekä tietojohtamisen työpaja (nro. 8) videoidaan ja ne 

ovat katsottavissa hankkeen kotisivuilla http://www.jyvaskyla.fi/sote2020. 

 
 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020


  
 
 
 
 

 
 
 

Kutsu 
 

Tervetuloa  
Peurunka 3 –seminaariin 

27.10.2015 

Kuva:  

Keski-Suomen  
SOTE 2020 – hanke 
 

KUTSU 
 



   

 
 
Tervetuloa Peurunka3 -seminaariin Laukaan Peurunkaan ti 27.10.2015 klo 9-16 
 
Seminaarin pääpaino on hyvien käytäntöjen esittelyllä ja vaihdolla sekä muualta 
Suomesta että Keski-Suomesta. 
 
Ilmoittautuminen pe 23.10. mennessä: 
https://www.lyyti.in/Peurunka3_seminaari_4937 
 
 
Peurunka3 -seminaari 27.10.2015 
 
 
8.30  Kahvitarjoilu 

9.00  Seminaarin avaus, Laukaan kirkonkylän päiväkodin lapset 

9.15  Sote - uudistus ja itsehallintoalueet  

Anita Mikkonen, maakuntajohtaja, Keski-Suomen liitto  

9.30 Asiakkaan tarpeista uuteen Keski-Suomen sote - malliin  

 Keski-Suomen SOTE 2020 – hanketiimi 

 Keskustelua ja kommentteja 

11.00 Alueellinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä tulee – miten olen mukana? 

 Juhani Paavilainen, projektipäällikkö ICT, Uusi sairaala -hanke 

  

11.30  Lounas (omakustanteinen) 

 

12.30  Hyvien käytäntöjen työpajat (työpajojen ohjelma liitetaulukossa) 

 1. Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 

 2. Johtaminen sekä kehittäminen ja tutkimus 

 3. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut  

 4. Palveluohjaus 

 5. Päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä aikuissosiaalityö  

 6. Sähköiset palvelut ja omahoito  

 7. Vammaispalvelut: osallisuus ja yhteistyö 

 

14.30  Kahvitarjoilu 

15.00  Sotember-gaala  

 Keski-Suomen hyvien käytäntöjen palkitseminen 

16.00  Tilaisuus päättyy  
 

 
 
 

 
Lisätietoa hankkeesta ja seminaarista:  

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020 

Hankesihteeri Minna Mård minna.mard@jkl.fi, puh. 050 4623 823 

 
Kuvat: Linda Saukko-Rauta 

 

https://www.lyyti.in/Peurunka3_seminaari_4937
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020
mailto:minna.mard@jkl.fi


Työpajat Työpajojen sisältö  

1. Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus Riikka Lehmus: Vuoden vanhusteko 2015, Eksoten palkittu kotikuntoutusmalli 

Elina Matilainen: ”Vuodeosastosta kuntoutusyksiköksi” näin Karstulassa 
Mika Paananen: ”Teknologia tukemaan kotona pärjäämistä”, esimerkkinä KOHOTE  
Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistys:  Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi 

2. Johtaminen sekä kehittäminen ja tutkimus Jukka Lindberg: Kehittyvän ja kehittävän organisaation johtaminen Hämeenlinnassa 

Mikael Palola: Saarikan muutosprosessi kuudesta organisaatiosta soteksi 
Keijo Lukkarinen: Äänekosken terveysaseman uudistusprosessi 
Raili Haaki: Tutkimus-, koulutus-, kehittämisrakenneraportin tulokset 
Teuvo Antikainen: Koulutuksen ja tutkimuksen vastuualue (KTVA) toiminta ja Campus FI hanke 

3. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut  Marjo Oinonen: Hyvinvoiva lapsi hankkeen keskeiset tuotokset, kuten:  

• Lastensuojelupalkinto Raision kirjastosta lainattaville perhevalmentajille 
• Perhekeskus/verkostoituva perhekeskus kaikkiin hankealueen kuntiin (Turun seutu) 

Liisa Hytönen: Erityispalvelut Petäjäveden nuorisotilalla 
Vesa Lankinen: Avotyöllä varhaista ja intensiivistä tukea lapsille, nuorille ja perheille 
Esittäjä avoin: Lapset puheeksi –malli 

4. Palveluohjaus Anu Pihl: Paljon palveluja tarvitsevan palveluohjaus  

Taina Hämäläinen ja Anu Pihl: Lean ja palveluohjaus Saarikassa  
Hanna-Reetta Ranta-Nilkku: Äänekosken arjen tuen malli 
Miia Autiomäki: Oiva-keskus 

5. Päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä 
aikuissosiaalityö 

Timo Salmisaari: Eksoten kokemuksia palvelujärjestelmän uudistamisesta; mitä, kenelle ja miten? 

Mauri Roivas: Keuruun EPY-malli: Erityispalveluita lähipalveluina jo vuosia 
Sanna Hänninen: Hankasalmen sosiaalityö jalkautuu Tuikku ry:n päiväkeskukseen 
Anna-Kristiina Malinen: Jyväskylän J-Nappi nuorten aikuisten asialla 

6. Sähköiset palvelut ja omahoito Jari Numminen: Hämeenlinnan eOmahoito ja sähköinen asiointi 

Sirpa Sundgren: Hyvis nyt ja tulevaisuudessa 
Katrianna Rantanen: Hyvis - kokemuksia ja kehittämisideoita  
Ulla Harala: Suuntima - oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa 
Esittäjä avoin: Esimerkkejä ”asiakkaan suunnitelmista” Keski-Suomessa 

7. Vammaispalvelut: osallisuus ja yhteistyö Päivi Paananen: Ota kantaa Keski-Suomen vammaisstrategiaan!  

Kristiina Korpirinne: Kokemuksia Saarikan henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta  
Jaana Pekkola: Jyväskylän henkilökohtaisen avun tuki 
Mirva Vesimäki: Vammaisten lasten perheiden arjen tuki. 
Merja Korpela: Perhehoidon koordinoinnin kokeilun tuloksia 

 



 
 

PEURUNKA KYSELY 
 

1. Arvioi seminaaria seuraavista näkökulmista 

 

Huono 1 

Melko huono 2 

En osaa sanoa 3 

Melko hyvä 4 

Hyvä 5 

 

Tiedollinen anti 

Käytännöllinen anti 

Ohjelman vastaaminen odotuksiini 

Sisältö oli työni kannalta hyödyllistä 

Luennoitsijoiden asiantuntemus 

Käytännön järjestelyt 

Seminaaripäivä kokonaisuutena 

 

2. Parasta päivässä  

 

3. Mitä uutta opit päivän aikana? 

 

4. Mistä aiheista olisit toivonut enemmän tietoa tai mitä olisi voinut toteuttaa paremmin? 

  

5. Muita kommentteja? Sana on vapaa!  

 
 

 
 



 

Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen väliarviointi 

 
1. Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen ryhmä, johon kuulun. * 

 Ohjausryhmä 
 

 Seurantaryhmä 
 

 Tuotantorakennetyöryhmä 
 



 Lähipalvelut- ja palveluverkko -työryhmä 
 

 Kuntoutuksen yhteistyöryhmä 
 

 Vammaistyöryhmä 
 

 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden työryhmä 
 

 Lasten ja perheiden palveluiden työryhmä 
 

 Vanhuspalveluiden työryhmä 
 

 Sote-integraatio-työryhmä 
 

 Koulutus- ja tutkimusyhteistyöryhmä 
 

 Muu 
 

 

 

 

 
2. Edustan  

 Perusterveydenhoito 
 

 Erikoissairaanhoito 
 

 Sosiaalitoimi 
 

 Koulutusorganisaatio 
 

 Kunnan hallinto 
 

 Yksityinen palveluntuottaja 
 

 Järjestö 
 

 Muu 
 

 

 

 

 
3. Arvioi Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen onnistumista. Anna arvo asteikolla täysin samaa mieltä – täysin 
eri mieltä. Mikäli et tunne kysymyksen toimintaa, valitse ”en osaa sanoa”. Voit myös arvioida vain ne asiat, 
jotka tunnet ja jättää arvioimatta muut. Ensiksi arvioidaan hankkeen yleistä onnistuneisuutta.  

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

En samaa 
enkä eri 
mieltä 

Melko eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Hanke etenee suunnitelman mukaisesti.  
 

      

Hanke on mallintanut uudenlaisia 
palveluprosesseja.  

 

      

Hanke on auttanut peruspalvelujen 
vahvistamisessa.  

 

      



Hankkeella on parannettu sosiaali- ja 
terveysalan johtajaosaamista.  

 

      

Olen saanut hankkeesta hyvin tietoa.  
 

      

Hankebudjetti toteutuu suunnitellusti.  
 

      

Ohjaus- ja seurantaryhmät pystyvät 
vaikuttamaan hankkeen etenemiseen.  

 

      

Hankkeen työntekijät pystyvät 
vaikuttamaan hankkeen etenemiseen.  

 

      

Hankejohtajan johtaminen on selkeää.  
 

      

Hankkeen tavoitteet toteutuvat hyvin.  
 

      
 

 

 

 
4. Seuraavat väittämät liittyvät palveluohjaukseen, peruspalvelujen vahvistamiseen sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon integroituneeseen palvelukokonaisuuteen.  

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

En samaa 
enkä eri 
mieltä 

Melko 
eri 
mieltä 

Täysin 
eri 
mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

Hankkeen avulla on päästy hyvään alkuun Keski-
Suomen sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen 
palvelurakenteen uudistamistyössä.  

 

      

Hanke on luonut edellytyksiä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelukokonaisuuksien yhteen 
integroitumiselle.  

 

      

Hankkeen avulla on purettu tarpeettomia 
hallinnonalojen välisiä raja-aitoja ja 
päällekkäisyyksiä.  

 

      

Hanke on edistänyt sote-palvelujen 
asiakaslähtöisyyttä, laadukkuutta ja 
kustannusvaikuttavuutta.  

 

      

Hankkeen piirissä on hyödynnetty hankekuntien 
ja Innokylän hankkeiden hyviä käytäntöjä.  

 

      

Väestön vastuuta omasta hyvinvoinnistaan on 
kasvatettu.  

 

      

Hanke on ollut hyödyllinen sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietoteknisten ratkaisujen 
kehittämisessä.  

 

      



Hanke on avannut tien palvelutarpeen 
eriyttämiselle, jolloin siihen osataan vastata 
optimoidulla tavalla.  

 

      

 

 

 

 
5. Seuraavat väitteet liittyvät lähipalveluihin ja monialaiseen kuntoutukseen.  

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

En samaa 
enkä eri 
mieltä 

Melko 
eri 
mieltä 

Täysin 
eri 
mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

Hanke on parantanut yleistä ymmärtämystä 
lähipalvelujen luonteesta ja merkityksestä.  

 

      

Kuntalaiset ovat saamassa hankkeen ansiosta 
asiantuntijapalvelua haja-asutusalueille esimerkiksi 
sähköisten palvelujen muodossa.  

 

      

Hankkeen kehittämistä uusista 
kuntoutuskonsepteista on hyötyä organisaatiolleni.  

 

      

Uusi kuntoutusmalli on muuttanut ajattelutapaa 
organisaatiossani avohoitopainotteisemmaksi.  

 

      

Hanke on edistänyt kuntoutujan nousua 
tärkeimpään asemaan. Silloin 
organisaatiokeskeinen ajattelu heikkenee.  

 

      

 

 

 

 
6. Seuraavat väitteet liittyvät lapsiin, nuoriin, perheisiin, lastensuojeluun sekä vanhuspalveluihin.  

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Melko 
samaa 
mieltä 

En 
samaa 
enkä eri 
mieltä 

Melko 
eri 
mieltä 

Täysin 
eri 
mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

Hanke on edistänyt lasten ja perheiden palvelujen 
johtamista ja tuottamista suunnitelmallisesti yhtenä 
kokonaisuutena maakunnan tasolla.  

 

      

Hanke on parantanut lapsiperheiden osallisuutta 
kehittämistyöhön.  

 

      

Hanke on vahvistanut lastensuojelun osaamisen 
saatavuutta.  

 

      

Hankkeen avulla on lastensuojelupalveluihin ryhdytty 
luomaan joustavaa konsultaatiorakennetta, jolla 
perustason asiantuntemusta tuetaan.  

 

      



Hanke on tuonut alueellista tasa-arvoa lapsiperheiden 
avun saantiin. Asuinkunnan merkitys on pienentynyt.  

 

      

Hanke on vahvistanut lastensuojelun asiakkaiden 
jälkihuollon suunnittelua ja tukitoimia.  

 

      

Hanke on toiminut tehokkaasti sen hyväksi, että 
tulevaisuuden Keski-Suomessa ikääntyneet asuvat 
kehittyneiden palvelujen turvin yhä pidempään omissa 
kodeissaan ja laitoshoidon osuus pienenee.  

 

      

Hanke on tuottanut vanhuspalveluihin käytänteitä, 
joilla tuetaan omatoimisuutta ja vahvistetaan 
ikäihmisten mahdollisuuksia oman toimintakykynsä 
säilyttämiseen.  

 

      

Vanhusten palvelusuunnitelmiin on saatu hankkeen 
ansiosta yhtenäisiä käytäntöjä.  

 

      

Hanke on tuottanut uusia välineitä vanhusten 
yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen avuksi.  

 

      
 

 

 

 
7. Mitkä Keski-Suomen Sote 2020-hankkeen toimintamuodot ovat sinulle tärkeimpiä? Miten niissä on 
onnistuttu?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
8. Mitkä tekijät ovat eniten edistäneet tulosten saavuttamista?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
9. Mitkä tekijät estävät tavoitteiden toteutumista?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



________________________________________________________________ 
 

 

 

 
10. Miten organisaatiosi on hyötynyt tehdystä kehittämistyöstä?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
11. Mihin asioihin toivoisit hankkeen erityisesti paneutuvan nyt, kun toinen ja viimeinen toimintavuosi alkaa?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
12. Muut kommentit  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 




