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1. Hankkeen lähtökohta 

1.1. Hankkeen tavoitteet 
Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen tavoitteet ovat kytkeytyneet kansalliseen sote-
uudistukseen. Hankesuunnitelman kirjoittamisen jälkeen on menossa kolmannen 
sote-lakiversion kirjoittaminen. Lain tavoitteet ovat kuitenkin pysyneet samoina: 

- Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen 
- Yhdenvertaisten ja asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

turvaaminen koko maassa 
-  Kustannustehokkuuden parantaminen 

Keinoina ovat pysyneet: 

- Sote-palveluiden täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio  
- Järjestäjien kantokyvyn vahvistaminen 

Näin ollen Keski-Suomen SOTE 2020-hanketta on voitu toteuttaa alkuperäisen 
hankesuunnitelman pohjalta. 

Palvelurakenteiden uudelleen muotoilulla pyritään asiakaslähtöisempään ja 
resursseja tarkasti hyödyntävään toimintatapaan. Johtajuuden nähdään olevan 
tärkeässä asemassa uudenlaisen palveluprosessin käyttöön otossa. Tulevaisuuden 
johtamisella edistetään asiakaslähtöisiä toimintatapoja sekä henkilöstön 
työhyvinvointia, osallisuutta, riittävyyttä ja osaamista. 

Asiakkaiden tulee pystyä luottamaan palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen. 

Lähtökohtana on alueen kuntien ja palveluiden yhtenäisyyden ja lähipalvelujen 
säilyttäminen. 

Erityistä huomiota annetaan paljon palveluja käyttäville sekä henkilöstön 
erityisosaamista vaativille asiakkaille. Palvelujärjestelmää halutaan hankkeessa 
muovata vastaamaan paremmin heidän tarpeisiinsa muun muassa 
asiakassegmentoinnin avulla.  

Hankkeen kokonaistavoite on: 

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. 

Osatavoitteet ovat: 
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1. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen 
palvelutuotantojärjestelmä uudelleen organisoimalla. Laajan 
palveluintegraation toteutus asiakaslähtöisinä palvelukokonaisuuksina. 

2. Koska uudessa mallissa järjestämisvastuuta keskitetään, varmistetaan 
lähipalveluiden toimivuus useilla eri tavoilla. 

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisosaamisen parantaminen kaikilla 
tasoilla. 

4. Uuden alueellisen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusrakenteen luominen 
sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja kehittymisen varmistamiseksi. 

2. Hankkeen toteutuminen eri osa-alueilla 
 

2.1. Peruspalvelujen vahvistamien palveluintegraation toteutuksella – 
prosessien kehittäminen 

2.1.1. Lapset, perheet lastensuojelu – prosessi 
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen nykytilaa on kartoitettu tapaamalla kahden 
kesken kahtakymmentäkuutta eri alan avainhenkilöä, jotka työskentelevät lasten ja 
nuorten palveluissa Jyväskylän seudulla. Lisäksi on tavattu kasvotusten noin 
120:ntä keskisuomalaista henkilöä eri alojen seutukunnallisissa 
yhteistyöfoorumeissa, kuntien ja järjestöjen työyhteisöpalavereissa, kuntien 
johtoryhmien sekä lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmien kokouksissa. Nykytilan 
selvityksen lisäksi tapaamisten tavoitteena on ollut tiedon vieminen kentälle ja 
yhteisen ymmärryksen muodostaminen tulevasta muutoksesta.  

Valtakunnallista yhteistyötä on toteutettu osallistumalla Sosiaali- ja 
terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koolle kutsumiin Lasten 
Kaste projektijohtajien työkokouksiin 17.3.2015, 5.5.2015, 20.8.2015 ja 25.9.2015. 
Lisäksi on järjestetty Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 
työskenteleville henkilöille opintomatka Eksoteen 18.3.2015 ja tehty 
henkilökohtaiset opintomatkat Eksoten Lasten ja nuorten taloon 11.–13.5.2015 sekä 
Tampereen Nuorten taloon 8.6.2015. Näiden lisäksi on osallistuttu lasten, nuorten ja 
perheiden kokonaisuuteen kuuluviin seminaareihin kuten Tampereella olleisiin 
Road Show’n 5.-6.11.2014 ja LasSe-hankkeen päätösseminaariin 9.6.2015. 

Tulevaisuuden visiointia ja strategisten valintojen tekemistä on pohdittu Keski-
Suomen SOTE2020 –hankkeen lasten, nuorten ja perheiden työryhmässä. 
Työryhmässä on jäseniä 46 ja se on kokoontunut kolmesti: 11.2.2015, 10.3.2015 ja 
7.10.2015. Työryhmän kokoonpano on pyritty rakentamaan mahdollisimman laaja-
alaisesti eri palveluista, huomioiden alueellisuus, asukkaan ja asiakkaan ääni, sekä 
kolmas sektori. Työryhmän työskentelyssä on ollut kolme pääteemaa: arjen tuki, 
erityispalvelut ja palveluiden yhteensovittaminen. Näiden pohjalta on muotoutunut 
Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteinen visio ”Korjaavasta 
tukevaan, yksilöstä verkostoon”. Strategisiksi valinnoiksi ovat nousseet riittävien 
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resurssien turvaaminen työhön, jota toteutetaan lasten, nuorten ja perheiden 
arkielämässä, tiimimäinen yhteistyö muiden osaajien kanssa, asiakkaan rinnalla 
kulkeminen, sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluita yhteen sovittava johto, 
joka huomioi vuorovaikutuksen eri tasot. 

Keski-Suomen SOTE2020 – hankkeen lasten, nuorten ja perheiden työryhmän 
linjaukset ovat olleet pilotointivaiheen suunnittelun taustalla. Lasten, nuorten ja 
perheiden prosessissa pilotoidaan kahta kokonaisuutta. Pilotti 1:n tavoitteena on 
perhekeskusverkostomallin kehittäminen ja käyttöönottaminen Keski-Suomessa. 
Ensimmäisenä vaiheena on ollut yhteydenotto Keski-Suomen kuntien lasten ja 
nuorten hyvinvointityöryhmien vastaaviin henkilöihin. Lisäksi mallinnetaan 
muutosvalmennusprosessia, jonka avulla voidaan hyödyntää jatkossa yhteisesti 
sovittujen mallien sekä hyvien käytänteiden kehittämistä ja käyttöönottamista niin 
Keski-Suomessa kuin muulla Suomessa. Pilotti 2:ssa kehitetään lasten, nuorten ja 
perheiden maakunnallista erityispalvelumallia. Tavoitteena on erityispalveluiden 
varmistaminen ja vahvistaminen, laadun turvaaminen ja parantaminen, sekä 
työntekijöiden tukeminen ja osaamisen vahvistamisen Keski-Suomessa. Pilottien 
avulla pyritään vastaamaan nykytilan haasteisiin ja viemään lasten, nuorten ja 
perheiden palveluita kohti yhteistä visiota. Lapset ja perheet työryhmän 
työskentelyyn voi tutustua tarkemmin osoitteessa 
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/lapsiperheet  

 

2.1.2. Vanhuspalveluiden prosessi 
Vanhuspalveluiden prosessissa keskityttiin hankkeen alkuvaiheessa 
vanhuspalveluiden nykytilan kuvaamiseen. Hankealue kattaa 21 kuntaa ja lisäksi 5 
terveydenhuollon organisaatiota, joten vanhuspalveluita linjaavia päätöksenteko-
organisaatioita on lähes 30. Nykytilan kuvaus on tehty hankealuetta koskevien 
tilastokeskuksen väestötietojen, SOTKANET:n tilastojen, vanhuspalvelulain 
seurantakyselyn (9/2014) tulosten sekä toimintaorganisaatioihin ja niiden 
tuottamiin materiaaleihin tutustumisen pohjalta. 

Keski-Suomessa palvelurakenne on painottunut ympärivuorokautiseen hoitoon, 
mikä on sitonut voimavaroja ja on toteutunut ennaltaehkäisevän työn, 
kotikuntoutuksen, kotihoidon tehostamisen ja omaishoidon määrän kustannuksella. 

Koska nykyinen palvelurakenne ei ole kestävä ikäihmisten määrän voimakkaasti 
kasvaessa, on vanhuspalveluiden prosessissa luonnosteltu Keski-Suomen 
ikäihmisten palveluiden järjestämissuunnitelma vuodelle 2020 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyv
askylawwwstructure/78193_Luonnos_Keski-
Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta_versio1.1.pdf . 
Järjestämissuunnitelman / strategian laatimisesta päätettiin vanhuspalvelujen 
työryhmässä 4.5.2015. Myös ohjausryhmä 4.6.2015 toivoi kuvauksia erilaisista 
skenaarioista ikäihmisten palvelurakenteesta ja palveluiden kustannuksista 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/lapsiperheet
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/78193_Luonnos_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta_versio1.1.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/78193_Luonnos_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta_versio1.1.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/78193_Luonnos_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta_versio1.1.pdf


 5 

riippuen siitä, miten suuri prosenttiosuus tulevaisuudessa yli 75 vuotiaista 
ikäihmisistä asuu kotonaan.  

Järjestämissuunnitelmaa on valmisteltu monitoimijaisesti: 

1. Peurunka seminaarien työpajoissa  
2. Vanhuspalveluiden työryhmässä 
3. Vanhuspalvelutyöryhmän alatyöryhmissä, jotka olivat:  

* Ikäihmisten neuvonnan, ohjauksen hyvinvointia edistävän työn 
kehittäminen 

 * Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ja tehostaminen 

 * Muistisairaiden neuvonnan, tuen, kuntoutuksen ja hoidon kehittäminen 

* Työrukkanen, jossa kahdeksan suurimman organisaation vanhuspalvelujen 
vastuuvirkamiehet edustettuna 

Järjestämissuunnitelmaluonnoksen visiona on, että kaikkien sote-palvelujen tehtävä 
on edesauttaa kansalaisten luottamusta omaan arjessa pärjäämiseen. Keskeisinä 
arvoina ovat asiakaslähtöisyys, voimavaralähtöisyys, työn ilo ja rohkeus uudistua. 
Järjestämissuunnitelmaluonnos pohjautuu vastuun kolmijakoon. Hyvä 
ikääntyminen ja ikäystävällinen yhteiskunta perustuu kansalaisten itsestään ja 
toisistaan huolehtimiseen, kuntien hyvinvoinnin edistämiseen ja sote-toimijan 
julkisen palvelulupauksen kantamiseen. 

Tarkoitus on, että tämä suunnitelmaluonnos auttaa kuntia tekemään omia 
suunnitelmiaan ikääntyneen väestön tukemiseksi siihen asti kunnes sote-
palveluiden järjestämisvastuu siirtyy itsehallintoalueille. Hanketyöntekijät ovat 
myös kuntien käytettävissä ikäihmisten palveluiden kehittämisessä.  

Hanketyöntekijä on osallistunut Uusi Sairaala –hankkeen alueellisen potilas- ja 
asiakastietojärjestelmän sisältöjä ja hankintaa valmistelevaan työryhmään ja on 
asiantuntijana UNA hankkeessa sosiaalihuollon vaatimusmäärittelyjä tehtäessä. 

Hanketyöntekijä osallistui Edistyksellinen vanhustenhuolto Hollannissa 
opintomatkalle ajalla 22. - 24.9.2015. 

Vanhuspalvelujen työryhmän työskentelyyn voi tutustua tarkemmin 
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/vanhuspalvelut. 

 

2.1.3. Kuntoutuksen prosessi 
Kuntoutuksen prosessin toteutus aloitettiin palkkaamalla siihen oma 
hanketyöntekijä mutta hän siirtyi vuoden vaihteessa 2015 hankesihteerin tehtävään. 
Prosessin alkuvaiheessa kerättiin perustietoa Keski-Suomen kuntien kuntoutuksen 
henkilöstöresursseista ja toteutusmalleista.  

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/vanhuspalvelut
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Varsinainen työskentely alkoi, kun prosessiin hankittiin asiantuntijaosaaminen 
Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja lehtori Aila Pikkarainen toteutti laajan 
kokonaisuuden ”Monialaisen kuntoutuksen haasteet Keski-Suomessa”. Tulokset 
tästä on koottu samannimiseen raporttiin 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/j
yvaskylawwwstructure/75609_monialainen_kuntoutus_raportti.pdf . Raportissa 
kuvataan monialaisen kuntoutuksen nykyistä tilaa niin sisällöllisesti kuin 
rakenteellisesti. Keski-Suomen monialaisen kuntoutusmallin lähtökohdat esitetään 
elämänkulun näkökulmasta eri ikäryhmien alueellisina kuntoutustarpeina ja 
kuntoutustuotteina.  

Raportti nostaa vahvasti esiin kuntoutustoiminnan tilastoinnin puutteet. Heikko 
tilastointi ei anna tarpeeksi vahvaa pohjaa tehdä kestäviä johtopäätöksiä ja 
linjauksia. Tähän pitäisi saada valtakunnan tason muutoksia. Loppusuosituksissaan 
raportti nostaa esiin kolme keskeistä toimintaperiaatetta, joihin Keski-Suomessa 
tulee päästä: 

1. Monialaisen kuntoutuksen käsite määritellään yhteistoiminnallisesti ja 
kunnioittaen eri kuntoutussektoreiden erilaisia lähestymistapoja ja 
toimintamalleja. Käsitteen määritteleminen auttaa luomaa asiakaslähtöistä 
ja ymmärrettävää kuntoutusviestintää eri sektoreiden välille ja ennen 
kaikkea kuntoutuspalveluja tarvitseville maakunnan asiakkaille. Tällä 
vahvistetaan kuntoutusasiakkaiden kuntoutusvalmiuksia huomioiden 
elämänkulun aikaiset asiakkuushistoriat ja – taidot muuttuvissa 
palvelurakenteissa. 

2. Monialaisen kuntoutukselle luodaan yhteiset eettiset ja toiminnalliset 
periaatteet, jotka auttavat rakentamaan asteittain erilaisia kuntoutuspolkuja 
ja – prosesseja monialaisen kuntoutuksen maakunnalliselle vastuualueelle. 
Otetaan käyttöön ns. A(alueelliset)- ja Y(yksilö- ja perhekeskeiset)-
prosessilinjaukset, joiden avulla luodaan yhteiset yleiset perusprosessit, ja 
joiden pohjalle syntyvät joustavat, yksilölliset sekä asiakaslähtöiset 
kuntoutujaprosessit. Erityisesti vahvistetaan kuntoutuksen koordinointia ja 
ohjausta perustamalla liikkuviin, lähi-, perhe- ja kotikuntoutusta toteuttaviin 
yksiköihin kuntoutuksen ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviä. 

3. Edellisten periaatteiden pohjalta luodaan yhteinen kuntoutusta ja 
kuntoutumista arvostava tahtotila, jonka avulla käynnistetään yhteisesti 
sovitut maakunnalliset monialaisen kuntoutuksen pilottihankkeet.  

Kuntoutuksen prosessia on työstetty yhteistyössä Uusi Sairaala – hankkeen 
kuntoutuksen integraatiotyöryhmän kanssa. Yhteisenä tavoitteena on ollut 
maakunnallisen kuntoutusverkon synnyttäminen ja painopisteen siirtäminen 
kotona ja lähipalveluissa tapahtuvaan kuntoutukseen.  

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75609_monialainen_kuntoutus_raportti.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75609_monialainen_kuntoutus_raportti.pdf
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Kuntoutuksen pilottihankkeeksi on valittu Saarikan kuntoutusyksikön 
toiminnan edelleen kehittäminen, mallintaminen ja levittäminen koko 
hankealueelle.  

Osana kuntoutusprosessia ovat toimineet vammaispalvelu- sekä mielenterveys- 
ja päihdetyöryhmät. 

2.1.3.1. Vammaispalvelutyöryhmä 
Vammaispalvelutyöryhmä syntyi hankkeelle Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksen jo pitkään kokoontuneesta työryhmästä. Ryhmän kokoonpanoa 
tarkistettiin ja siihen saatiin mukaan lähes kaikkien kuntien ja kuntayhtymien 
edustus. Työryhmän puheenjohtajana toimi Toivakan perusturvajohtaja Heli 
Kantola 31.5.2015 saakka ja 1.8.2015 lukien palveluvastaava Mirva Vesimäki 
Äänekoskelta.   

Työryhmän keskeisenä tehtävänä on ollut Keski-Suomen vammaisstrategian 
työstäminen. Työryhmä on jakautunut strategiatyöryhmän lisäksi kolmeen muuhun 
alatyöryhmään pohtimaan maakunnan yhteisen vammaisstrategian keskeisiä osia. 
Alatyöryhmien teemoina ovat palveluohjaus, vammaispalvelut yhteiskunnallisena 
investointina sekä vammaisten ihmisten erityispalvelujen kokonaisuus. Työryhmän 
muistiot ovat saatavilla osoitteessa: 
http://koskeverkko.fi/perustoiminta/tyoryhmat-ja-
tyokokoukset/vammaistyo/kosken-vammaispalvelutyoryhman-kokousmuistiot/  

2.1.3.2. Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä 
Hankkeen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisryhmäksi valjastettiin Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin Mielenterveys- ja päihdetyön ohjausryhmä. Työryhmää 
täydennettiin järjestöjen ja perustason sekä AVI:n edustajilla. Työryhmä on 
kokoontunut kolme kertaa ja sen puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin 
hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell. Sitä koordinoi sairaanhoitopiirin 
päihdekoordinaattori Tarja Lappi yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa.  

Työryhmä on työskentelyssään tiedonkeruuvaiheessa ja on todennut, että 
sairaanhoitopiirissä psykiatrian diagnoosit ovat kaikkein kalleimmat ja vaativat 
erityistä huomiota. Palvelujärjestelmä on näiden asiakkaiden kohdalta pirstaleinen 
ja sekava ja vaatii selkiyttämistä. 

 

2.1.4. Integraatioprosessi 
Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda asukas- ja 
asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia, joiden kehittämisessä hyödynnetään Keski-
Suomen sote-toimijoiden omia hyviä käytäntöjä sekä aikaisempaa kehittämis- ja 
suunnittelutyötä. Ydinprosesseja kehittämällä asukkaille pyritään tarjoamaan 
yhdenvertaisia, ennaltaehkäiseviä, tarkoituksenmukaisia ja oikea-aikaisia palveluja, 
joiden avulla voidaan vähentää raskaamman ja kalliimman tuen ja hoidon tarvetta.  

http://koskeverkko.fi/perustoiminta/tyoryhmat-ja-tyokokoukset/vammaistyo/kosken-vammaispalvelutyoryhman-kokousmuistiot/
http://koskeverkko.fi/perustoiminta/tyoryhmat-ja-tyokokoukset/vammaistyo/kosken-vammaispalvelutyoryhman-kokousmuistiot/
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Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi integraatioprosessissa on tehty 
laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Integraatiotyöryhmän lisäksi 
hanketyöntekijä on osallistunut mielenterveys- ja päihderyhmän sekä muiden 
työryhmien kokouksiin sekä kuntoutuspalvelujen nykytilan selvittämiseen. 
Integraatio-näkökulmaa on pyritty vahvistamaan tuottamalla integraatioon, 
nykytilan selvitykseen ja palveluprosessien kehittämiseen liittyvää materiaalia 
(tilastotietojen koonti, esitykset, tallenteet) ja nostamalla esiin integraatioon 
liittyviä asioita yhteistyökumppaneiden tapaamisissa. 

Integraatiota kehitetään tiiviissä yhteistyössä Uuden sairaalan työryhmien (esim. 
alueellinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, asiakassegmentointi, 
palveluprosessien kehittäminen), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
perusterveydenhuollon yksikön (esim. palvelu- ja hoitosuunnitelma) ja KTVA-
yksikön (esim. perusterveydenhuollon lääkärien ja ylilääkärien tapaamiset) sekä 
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Perusterveydenhuollon ja 
sosiaalipalvelujen työntekijöitä sekä päättäjiä on tavattu esimerkiksi hankkeen 
kuntakierroksen työpajoissa (18) ja kuntalaisilloissa (6), Peurunka 1- ja 2- 
seminaareissa, yhteistyöryhmissä ja työpaikoilla (päivystysyhteistyöryhmä, 
sosiaalityön pilotti yhteispäivystyksessä, Huhtasuon terveysaseman 
pitkäaikaissairauksien ACIC-arviointi, henkilöstötilaisuudet ja kokoukset). 
Kokemuksia on vaihdettu myös alueellisella ja valtakunnallisella tasolla esimerkiksi 
Itä- ja Keski-Suomen perusterveydenhuollon kehittäjien, Integraatiohankkeiden 
yhteistyöryhmän (STM, THL) sekä ESSO- ja Siun sote-hankkeiden edustajien kanssa.   

Keskeisiä teemoja prosessin toteutuksessa ovat olleet asukas- ja 
asiakaslähtöisyyden vahvistaminen, tiedon tuotanto ja hyödyntäminen 
palveluprosessien kehittämisessä, palvelujen integroimiseen ja eri toimijoiden 
väliseen yhteistyöhön vaikuttavat tekijät, palvelu- ja tuotantologiikan erot sekä 
palvelujen koordinaatio ja kohdentaminen asiakassegmentoinnin avulla (”Pärjääjä”-
malli; asiakkaan yhteinen palvelu- ja hoitosuunnitelma). Erityisenä 
painopistealueena ovat olleet ennalta ehkäisy ja väestöterveys (Population health), 
sähköisten palvelujen kehittäminen, integroitujen peruspalvelujen vahvistaminen 
(hyvinvointiasemat; erikoissairaanhoidon ja muiden erityispalvelujen tuki 
peruspalveluille esim. konsultaatioita kehittämällä) sekä paljon palveluja käyttävien 
tai tarvitsevien tunnistaminen ja integroitujen palvelumallien kehittäminen heidän 
tarpeisiinsa (Palokan pilotin suunnittelu; yhteistyö Uuden sairaalan ICT-ryhmän ja 
muiden toimijoiden kanssa).  

Integraatioprosessin aineistoihin voi tutustua sivulla 
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/sote-integraatio  

 

2.1.5. Palveluohjaus   
Keski-Suomen SOTE2020 –hankkeessa palveluohjaus on ollut kaikkia 
ydinprosesseja leikkaava teema – osa kaikkia muita prosesseja. Tämän lisäksi 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/sote-integraatio
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palveluohjaus on itsessään ollut kehitettävä asia. Keskeisimpinä, palveluohjausta 
itseään koskevina, tavoitteina voidaan pitää hankesuunnitelman mukaisesti: 

- Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisvaltaisen palveluohjauksen ja 
neuvonnan parantaminen eri välineitä käyttäen, erityisesti monia palveluita 
käyttävien asukkaiden tarpeet huomioiden 

- Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon asukas- ja asiakaslähtöisen 
tuotantomallin rakentaminen 

Palveluohjauksen kokonaisvaltainen parantaminen lähti liikkeelle palveluohjauksen 
käsitteen määrittelystä. Käsitteen käyttö on ollut valtakunnallisesti sekä 
maakunnallisesti sekavaa. Käsitteen määrittelyssä tausta-aineistona on käytetty 
esimerkiksi olemassa olevaa tutkimusta, asiantuntijoiden kanssa käytyjä 
keskusteluja ja palveluohjauskyselyä.  

Palveluohjauksen käsitteen määrittelyn jälkeen määrittelyä on testattu ja 
jatkokehitetty keskisuomalaisten toimijoiden kanssa. Käsitteen määrittely on 
tarkentunut ja muokkautunut myös tässä vaiheessa. Määrittelyn jälkeen alkoi 
palveluohjausprosessin mallintaminen. Tässä työssä keskeistä oli  

- Keski-Suomen palveluohjauksesta kiinnostuneet henkilöt kutsuttiin 
yhteiseen palveluohjausseminaariin yhteisen käsityksen löytämiseksi ja 
vahvistamiseksi 

- Webropol-kysely laadittiin alun perin tukemaan käsitteen määrittelyä, mutta 
sen kautta esiin nousi myös prosessiin liittyviä vahvuuksia sekä haasteita 
aiheen ympäriltä 

- palveluohjaustyöryhmässä on mallinnettu palveluohjauksen yleistä prosessia 
käsitteen määrittelyn avulla ja sitä on käsitelty syvennetyksi esimerkiksi 
vammaispalvelutyöryhmässä ja muokattu sopivammaksi.  

Prosessin määrittelyn ja kuvaamisen jälkeen kehittämistyötä on suunnattu 
suunnitelman mukaisesti enemmän paljon palveluja tarvitseviin henkilöihin. Tätä 
työtä tukemaan on laadittu yhdessä sosiaaliasiamiehen kanssa kuvaus paljon 
palveluja tarvitsevan asiakkaan polusta palveluviidakossamme. Paljon palveluja 
käyttävät henkilöt on otettu huomioon erikseen myös palveluohjauksen käsitteen 
määrittelyssä sekä prosessikuvauksessa.  

Määrittelyn ja prosessikuvausten jälkeen olemassa olevaa palveluohjausprosessia 
lähdettiin kehittämään Saarikan palveluohjausyksikössä Lean - menetelmällä, jossa 
pilotti pyörii parhaillaan. Lean - menetelmällä halutaan nostaa kehittämistyössä 
asiakas vahvasti keskiöön ja perinteisten prosessikuvausten rinnalle nostetaan 
kuvaus asiakkaan prosessista palveluissa. Tämä on ollut yksi osa asukas- ja 
asiakaslähtöisen tuotantomallin rakentamista palveluohjauksen näkökulmasta ja 
sitä on rakennettu rintarinnan hankkeen sote - lähipalvelumallin kanssa.  
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Hankesuunnitelmassa on todettu edellä mainittujen lisäksi osuvasti, että toimiva 
palveluohjaus edellyttää joustavaa tiedonkulkua eri toimintayksiköiden välillä ja 
yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmää. Tätä työtä on tehty yhdessä 
Uusi Sairaala - hankkeen kanssa pohtien joustavia sähköisiä 
konsultaatiomahdollisuuksia sekä olemalla mukana potilastietojärjestelmän 
kehittämistyössä myös palveluohjauksen osalta. Palveluohjauksen materiaalit 
löytyvät sivulta http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluohjaus  

 

2.2. Lähipalvelut ja palveluverkko 

Luonnos Keski-Suomen Sote –palvelumalliksi on valmistunut 
Hankesuunnitelmassa asetetaan seuraavia tavoitteita lähipalvelumallin 
määrittelylle: ”Hankkeen keskeisenä tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon 
peruspalvelujen vahvistaminen muun muassa siten, että kuntalaisen tarvitsema 
asiantuntijuus saadaan tuotua lähipalveluihin. Tämä edellyttää liikkuvien 
asiantuntijoiden lisäksi etäpalvelumallien käyttöönottoa ja sähköisten palvelujen 
hyödyntämistä, kuten nettipohjaisia neuvonta- ja tukimuotoja, etäkonsultaatiota, 
pyörillä kulkevia palveluja sekä olemassa olevan sote -infrastruktuurin ja tarpeen 
mukaan myös muiden käytettävissä olevien tilojen ”tehokkaampaa” hyödyntämistä.” 

Talven 2014 - 2015 aikana hankkeen toimesta tehtiin kuntakierros kaikkiin 
hankekuntiin. Kunnissa tavattiin sekä henkilöstön edustajia että kuntalaisia. 
Henkilöstön kanssa käytiin keskustelua asukas- ja asiakaslähtöisyydestä sekä 
hyvistä käytännöistä. Kuntalaisia kuultiin lähipalveluiden määrittelemisestä. 
Kuntakierroksen jälkeen tehtiin järjestöille ja heidän jäsenilleen/asiakkailleen 
kysely heille tärkeistä lähipalveluista ja heidän näkemyksistään hyvinvoinnin 
edistämisestä. Lähipalveluiden määritelmää on työstetty myös hankkeen Peurunka -
seminaareissa ja työryhmien kokouksissa. Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä 
Kuntaliiton Vaikuttavat lähipalvelut – hankkeen kanssa.  

Kerätyn aineiston pohjalta hankkeessa määriteltiin Keski-Suomen Sote –
palvelumallin versio 1. Malli esiteltiin hankkeen lähipalveluseminaarissa 1.9.2015. 

Mallin keskeisiksi periaatteiksi muodostuivat kansalaisten omien voimavarojen 
hyödyntäminen ja lähiyhteisöjen vahvistaminen. Tärkeä keskustelun aihe jatkossa 
on kunnan rooli hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistäjänä. Sote – palvelut 
jaetaan mallissa sote -lähipalveluihin, alueellisiin sote -palveluihin ja keskitettyihin 
erityispalveluihin joko Keski-Suomen alueella tai valtakunnallisesti. Keskeistä 
mallissa on lähipalveluiden vahvistaminen, asiakaslähtöisyys ja integraation 
edistämien. Integraation edistämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi 
ehdotetaan hyvinvointikeskusten/ -asemien perustamista, joissa eri toimijat 
yhdessä tuottavat palveluita. Toimiva palveluohjaus on myös oleellinen osa uutta 
palvelumallia. Palvelumallin määrittelytyötä on ohjannut Lähipalvelut ja 
palveluverkko –työryhmä. 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluohjaus
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Keski-Suomen Sote -palvelumallia ja työryhmän työskentelyä on tarkemmin esitelty 
hankkeen kotisivuilla http://www.jyvaskyla.fi/sote2020  

 

Optimaalisen palveluverkon kuvaukset ja simulointityökalu 
Hankkeessa kilpailutettiin palveluntuottaja valmistelemaan Keski-Suomen sosiaali- 
ja terveyspalveluiden optimaalisen palveluverkon kuvauksia ja simulointityökalua. 
Palveluntuottajaksi valittiin Sosiaalitaito Oy- Socialkompetens Ab. Hanke 
valmistelee yhteistyössä palveluntuottajan kanssa kuvauksia ja työkalua syksyn 
2015 aikana. Työskentelyn pohjana käytetään edellä mainittua Keski-Suomen Sote -
palvelumallikuvausta. Palveluverkon kuvaukset ja simulointityökalu valmistuvat 
tammikuussa 2016. 
 

Jatkotyöskentely 
Jatkossa selvitellään sähköisten palveluiden vaihtoehtoja ja käyttömahdollisuuksia. 
Sähköisten palveluiden tulee tukea muun muassa kotona selviytymistä, itsehoitoa, 
palveluohjausta ja joustavaa tiedonsiirtoa. 

Liikkuvien palveluiden kokeiluja ja käyttöönottoa pyritään edistämään alueella. 

Jatkossa kehittämistyötä kohdennetaan myös järjestöjen ja yritysten kanssa 
tehtävään yhteistyöhön sekä asiakkaiden ja henkilöstön osallisuuden 
vahvistamiseen. 

 

2.3. Johtamisosaamisen parantaminen 
Hankesuunnitelmassa johtamisosaamisen kehittämistä pidetään sekä sote-
uudistuksen keinona että tavoitteena. Hankeen aikana on tähän mennessä 
paneuduttu johtamisen kysymyksiin sekä Peurunka1- että Peurunka2-seminaarien 
workshopeissa. Varsinkin tietojohtamisen kysymykset ovat olleet paljon esillä.  
Niistä on järjestetty erillinen seminaari syksyllä 2014 yhteistyössä Sitran ja Eksoten 
kanssa. Lisäksi maakunnassa toteutettava asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäuudistus on vaatinut paljon hankkeen voimavaroja. 
(Hanketyöntekijät ovat säännöllisesti osallistuneet työryhmätyöskentelyyn.) Mutta 
tämä on katsottu välttämättömäksi, koska tuleva toiminnanohjausjärjestelmä on 
saatava sellaiseksi, että se tukee asiakas- ja peruspalvelulähtöistä integraatiota. 
Tästä hankkeen työntekijät ovat olleet jatkuvasti muistuttamassa Uusi sairaala – 
hankkeen työryhmissä.  

Kaiken kaikkiaan hankkeen työskentelytapa on haluttu pitää avoimena ja 
kuuntelevana – jotta se turvaisi uudenlaisen johtamisjärjestelmän synnyn. Uusi 
järjestelmä nojautuu vapaaseen tiedonkulkuun, luottamukseen ja verkostoihin.   

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020
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Hankkeessa toteutettiin koulutustarvekysely esimiehille toukokuussa 2015. Sen 
tulokseksi saatiin arvio siitä, millaista uutta koulutusta esimiehet kaipaavat 
johtamisensa tueksi.  

Eniten kaivattiin muutosjohtamisen koulutusta sekä konkreettista tietoa meneillään 
olevasta sote - uudistuksesta. Seuraavina tulivat yhteinen strateginen visiointi ja 
lean - koulutus. Myös sote – integraatiosta, asiakaslähtöisistä prosesseita ja 
taloudesta oltiin halukkaita saamaan oppia.  

Johtamisosion varsinainen toteutus on ajateltu mahdollistuvan strategisesti 
helpommin, kun Keski-Suomen sote - malli on hahmottunut. Johtamis-osion 
suunnittelussa on pantu paljon painoa sille, että nyt kehitetty toimintatapa voi 
jatkua hankkeen päättymisen jälkeen. Tämän takia on tehty yhteistyötä 
oppisopimuskeskusten kanssa, panostetaan verkko-oppisen hyödyntämiseen ja 
otetaan käyttöön uusia, johtamisessa hyödyllisiä toimintamalleja jo 
opiskeluvaiheessa. 

 

2.4. Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisrakenteen synnyttäminen 
Hankkeen neljännen päätavoitteen osalta on edetty suunnitelman mukaisesti. 
Uuden alueellisen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusrakenteen suunnitelman 
kokoamisessa on käytetty materiaalina aiempia selvityksiä, kirjallisuutta ja 
raportteja kehittämisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta sekä 
kokemuksia kehittämistyön käytännöstä ja sen koordinoinnista. Suunnitelman 
kokoon juoksijana ja laatijana on toiminut Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksesta, Koskesta. Suunnittelutyö on perustunut Keski-Suomen SOTE 
2020 -hankkeen sekä Kosken väliseen ostopalvelusopimukseen (ajalla 9.2.2015 - 
31.12.2015). Suunnittelutyössä on kartoitettu maakunnan sote - kehittämisen 
nykyinen rakenne ja voimavarat1, jäsennetty kehittämistyötä edistäviä tekijöitä sekä 
työstetty mallia asiakaskokemusten hyödyntämiseksi kehittämisessä. 2  Valmis 
raportti ”Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenne. Ehdotus 
kehittämistoiminnan maakunnallisesta organisoinnista” löytyy osoitteesta 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/j
yvaskylawwwstructure/78689_K-
S_SOTE_KEHITTAMISRAKENNE_SUUNNITELMA.pdf  

Raportin kirjoittamisen eri vaiheissa saatiin kommentteja ja ohjausta Keski-Suomen 

sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja koulutusyhteistyöryhmältä sekä 

pienemmältä ns. avainhenkilötyöryhmältä ja Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen 

järjestämien tilaisuuksien työryhmistä. Näiden foorumeiden lisäksi 

                                                        
1 Kartoitukseen liittyen toteutettiin kesällä 2015 kysely Keski-Suomen kunnille ja kuntayhtymille kehittämistyön 
voimavaroista. Tulosten pohjalta valmistuu sosiaalityön kandivaiheen Kristiina Rasinmäen opinnäytetyö 
2 Asiakaskokemusten hyödyntämisestä ja kehittäjäkumppanuudesta valmistuu suunnittelutyöhön tiiviisti 
kytkeytynyt opinnäytetyö; Maria Muhosen ylemmän AMK tutkimuksellinen kehittämistyö 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/78689_K-S_SOTE_KEHITTAMISRAKENNE_SUUNNITELMA.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/78689_K-S_SOTE_KEHITTAMISRAKENNE_SUUNNITELMA.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/78689_K-S_SOTE_KEHITTAMISRAKENNE_SUUNNITELMA.pdf
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kehittämisrakenteesta keskusteltiin lukuisissa tapaamisissa Keski-Suomessa ja 

maakunnan rajojen ulkopuolella. Eri lähteistä kertynyt tieto jäsennettiin 

muutamiksi selkeiksi ohjenuoriksi onnistuneen kehittämistoiminnan 

järjestämiselle. Suunnittelutyön perusteella Keski-Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuollon kehittämisrakenne tulisi organisoida niin että sen avulla 

maksimoidaan tulevan integroidun palvelujärjestelmän laatua ja tehokkuutta. Tämä 

tapahtuu varmistamalla se, että asiakaskokemukset hyödynnetään systemaattisesti 

ja että kehittämisrakenne toimii tiiviissä yhteydessä johtamisen ja henkilöstön 

työkyvyn ylläpitämisen kanssa. Kehittämistyössä tarvitaan vuorovaikutusta, tietoa, 

osaamista ja konkreettisia kokeiluja.  

Keskusteluissa kehittämisrakenteen suunnitelmasta toivottiin selkeää ja 
konkreettista mallia, jäsentynyttä organisointitapaa, mutta samalla ketterää ja 
nopealiikkeistä, amebamaista verkostoa. Erityisesti haluttiin kehittämistoiminnan 
kokonaisuuden koordinointia, pois sirpalemaisesta, päällekkäisestä toiminnasta ja 
kehittäjien kilpailusta maakunnan sisällä. 
 
Raportissa esitetään, että tulevan Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 
itsehallintoalueen strategisen johdon yhteyteen ehdotetaan perustettavaksi sosiaali- 
ja terveydenhuollon kehittämisyksikkö. Kehittämisyksikkö muodostuu niistä 
ydintoimijoista, jotka työskentelevät sote-kehittämistehtävissä. Yhteistyökumppanit 
muodostavat kehittämisrakenteen verkoston, jonka koordinointi ja 
verkostojohtaminen on kehittämisyksikön tehtävä. Jotta kehittämis-, tutkimus- ja 
koulutustoiminta uudessa sote-rakenteessa olisi vaikuttavaa, tulee siinä 
mahdollistaa asiakaskokemusten hyödyntäminen ja kaikkien ammattilaisten 
kytkeytyminen kehittämisrakenteeseen monin eri tavoin. 

 

2.5. Verkostoituminen 
 

Kuntaliitto 
Hankkeesta on tehty yhteistyötä Kuntaliiton Vaikuttavat lähipalvelut –projektin 
kanssa. Projekti selvittää kuntalaisten käsityksiä lähipalveluista ja pyrkii 
kehittämään palveluita asiakaslähtöisesti. Projekti käynnistyi vuonna 2013, ja siihen 
osallistuvat Kuntaliitto, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä 
työ- ja elinkeinoministeriö. 
Kuntaliiton edustaja on osallistunut hankkeen Lähipalvelut ja 
palveluverkkotyöryhmän työskentelyyn. 

Hanke osallistui Vaikuttavat lähipalvelut -projektin Lähipalvelukilpailuun, jossa 
etsittiin uusia tapoja toteuttaa lähipalveluja erityisesti lapsiperheille. Hankkeen 
esitys valittiin neljän parhaan idean joukkoon. 
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Järjestö- ja yritysyhteistyö 
Järjestöjen ja yritysten kanssa on järjestetty yhteisiä keskustelutilaisuuksia, joissa 
on kuvattu heidän mahdollisuuksiaan ja toiveitaan osallistua tulevan sote- 
palvelurakenteen suunnitteluun ja toteutukseen. 
Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on ryhdytty valmistelemaan 
hankehakemusta, jonka tavoitteena on yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin 
ja kuntien välillä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Hankkeen harjoittelijat 

Hankkeen harjoittelijoina ovat toimineet: 

Mari Rantamäki, Itä-Suomen yliopisto, terveystiede 

Laura Santala, Jyväskylän yliopisto, sosiaalityö 

Arja Liinamaa, Jyväskylän yliopisto, sosiaalityö 

 

2.6. Viestintä 
Keski-Suomen SOTE 2020 –hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen 
päätiedotuskanavat ovat sähköisiä, koska hankkeen toiminta-alue ja kohderyhmä on 
niin laaja. Hankkeen kotisivut http://www.jyvaskyla.fi/sote2020 ovat saaneet 
paljon kiitosta selkeydestä ja siitä, että siellä julkaistaan kaikki hankkeen materiaali. 
Tätä materiaalia ovat työryhmien muistiot ja muu aineisto, seminaarien aineistot ja 
videoinnit, osin keskeneräiset ideat, joita toivotaan parannettavan, valtakunnallista 
tietoa sote - uudistuksesta, jne. Lisäksi hankkeella on facebook - sivut 
https://www.facebook.com/sote2020, joilla saadaan nopeasti ja vuorovaikutteisesti 
julki laaja materiaali.  

Hanke julkaisee 4 kertaa vuodessa uutiskirjettä, johon on koottu keskeiset 
kehitettävät aiheet, tulokset ja tapahtumat. Lisäksi kaikista hankkeen tapahtumista 
julkaistaan nopealla aikataululla tiedotteet.  

Hanke on tehnyt yhteistyötä Jyväskylän yliopiston viestintätieteen opiskelijoiden 
kanssa ja saanut arvokasta taustatietoa mm. sote-uudistuksen herättämistä 
mielikuvista. Nämä mielikuvat ovat kansalaisten keskuudessa pääsääntöisesti 
negatiivisia. Tästä syystä opiskelijat ideoivat erilaisia kampanjoita mielikuvien 
parantamiseksi. Näistä kampanjoista saimme idean Sotemberista – kuukaudesta, 
jolloin sote – ammattilaisten hyvää työtä nostetaan voimakkaasti esille. 
Ensimmäistä Sotemberia vietetään Change Day – hengessä 5.10. – 3.11.2015 Keski-
Suomessa.  http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/sotember ja 
https://www.facebook.com/sotember  . 

 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020
https://www.facebook.com/sote2020
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/sotember
https://www.facebook.com/sotember
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3 Hankkeen arviointi 
 

Hanke on toteutunut suhteessa hankesuunnitelmaan aikataulun mukaisesti. 
Hankkeessa on suunnittelu- ja tiedon keräämisen vaiheen jälkeen siirrytty 
pilotointivaiheeseen. Hanketta on arvioitu monipuolisesti ja hankkeesta on 
ilmestymässä erillinen väliarviointiraportti, josta on koottu tähän raporttiin osia. 

3.1 Hankkeen itsearviointi 
Hankkeen itsearviointikeskustelussa käytiin ensiksi läpi hankkeen osatavoitteet ja 
sitten päätavoite ja arvioitiin, miten hanke on onnistunut niitä edistämään. Lisäksi 
arvioitiin estäviä tekijöitä.  

Itsearviointikeskustelu käytiin hanketiimin kesken maanantaina 19.10.2015. 
Arvioijina olivat hankkeen työntekijät Päivi Koikkalainen, Petri Oinonen, Tuija 
Koivisto, Riitta Pylvänen sekä Marja Heikkilä. Keskustelua veti ja kirjasi sosiaalityön 
opiskelija, harjoittelija Arja Liinamaa. 

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

Keskustelijat näkivät, että hankkeessa on onnistuttu toimimaan tasapuolisesti ja 
kattavasti. Tästä on seurannut, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta 
koskevan tietoisuuden 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 250 – 
300 osallistujaa, jotka työskentelevät ja vaikuttavat laajasti sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa. Hankkeen työntekijät ovat myös vierailleet paljon 
keskustelemassa yhteistyötahojen omissa tilaisuuksissa. 

Hankkeen piirissä on tuotettu useita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumalleja 
sekä ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma. Näissä on lähtökohtina 
lähipalveluperiaate ja asiakaslähtöisyys ja niitä on toteutettu 
vuorovaikutuksellisella ja laajasti osallistavalla työtavalla. 

Lukuisilla palvelujen käyttöä ja suunnittelua koskevissa kyselyissä on koottu tietoa 
ja palautetta. Osallisuutta on edistetty myös Otakantaa.fi -työkalulla, nettisivujen ja 
sosiaalisen median avulla. 

Hankkeen parissa on käynnistetty yhteistyöpilotteja, joissa kokeillaan uudenlaista 
toimintatapaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa.  

Keskustelijat pohtivat kuitenkin, että varsinaisesti organisoimaan ja toteuttamaan 
hanke ei ole voinut lähteä. Nyt ollaan pilotointivaiheessa ja organisoiminen on 



 16 

osittain mahdotontakin. Estävinä tekijöinä on päätösvallan puute, Keski-Suomen 
yhteisen strategian puute. Pohdittiin myös sitä, onko hanke osannut viestittää 
yhteisen strategian tarvetta riittävän hyvin. Kuntakentällä on hankkeen toiminta-
aikana tapahtunut irtiottoja ja lainsäädännön uudistus on viivästynyt. Tästä on 
seurannut, että varsinaiseen vapaaehtoisen kuntayhtymän tyyppisen toimintamallin 
suuntaan ei ole pystytty etenemään, vaikka yhteinen tahtotila olisikin. Hanke ei voi 
muuttaa yksittäisten kuntien poliittisia kulttuureja tai puuttua niiden 
päätöksentekoon. 

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

 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 huolimatta siitä, että maakunta on väestötiheydeltään ja -rakenteeltaan 
haasteellinen.  

Mallia pidemmälle hankkeella ei ole toimivaltaa ja nyt onkin kyse siitä, miten sitä 
voidaan hyödyntää. Keski-Suomen yhteisen strategian puute asettaa esteitä tällekin. 
Palveluverkkoselvityksen teko on suuri ja haasteellinen tehtävä. Käytännön 
toimenpiteissä joudutaan ottamaan hyvin monia asioita huomioon. Esimerkiksi, jos 
lääketoimitukset siirrettäisiin keskussairaalaan, voivat paikallisapteekit lopettaa 
toimintansa. On pohdittava, mennäänkö palvelut edellä vai tarve edellä, kuten 
alkuperäinen ajatus oli.  

Lähipalveluiden toimivuutta on edistetty myös hyvinvointiasemakonseptilla ja 
palveluohjauksen käsitteiden selventämisellä. Asennetasolla ja tiedostamisessa on 
päästy eteenpäin. 

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

Hanke on edistänyt tätä tavoitetta koulutuksilla ja työryhmätyöskentelyllä. 
Työryhmiin osallistuu paljon esimiestason työntekijöitä, joten toimintamallien 
esittelyt palvelevat johtamista. Myös pilotit parantavat johtamisosaamista. 

Uudenlaista palvelukulttuuria on pystytty edistämään koko muun hankkeen 
työskentelyllä. Johtamisosaamista on tähän mennessä parannettu tietojohtamisen ja 
Lean-koulutusten avulla ja asiaa on viety yhteistyöpalavereissa eteenpäin. Hyvää 
palautetta ja ahaa-elämyksiä on tullut. Esimerkiksi Saarikassa toteutetaan 
parhaillaan hankkeen koulutuksesta siemenensä saanutta Lean-projektia.  
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Henkilöstörakenteen 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 resursseja.  

Johtamisosaamisen parantamista estäviä tekijöitä löytyy organisoitumisesta. Ketkä 
ovat tulevia johtajia, keitä pitäisi kouluttaa? Millainen muutos todellisuudessa on ja 
miten integraatio toteutuu ja mitä se johtamiselta edellyttää? Yhteisen vision 
puuttuminen häiritsee myös johtamisosaamisen parantamisen tavoitteen 
toteutumista.  

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

Vasta valmistunut Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisraportti on tärkein ja 
konkreettinen väline tämän tavoitteen edistämisessä. Raporttiin on koottu eri 
työryhmissä käytyä keskustelua ja muodostettu sen pohjalla olevan tiedon pohjalta 
Campus.fi -hankkeen peruslähtökohdat. 

On syytä pitää esillä sitä, että saadaan tieto 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 asiakastietojärjestelmätyöryhmässä, Uusi sairaala -työryhmässä, 
Tietojohtamisen seminaarissa ja tieteenalojen yhteisessä Vaikuttavuus-
seminaarissa.  

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 
tuotantorakenteen uudistumista edistäviä toimintamalleja.  

Työn taustaksi on otettu vaikuttavuuteen perustuvaa tietoa ja maakunnan asukkaat 
on osallistettu vahvasti. On pohdittu palveluja yhdessä monenlaisia ryhmiä 
edustavien ihmisten 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 häviämistä koskevia pelkoja käytiin 
kuntakierroksella läpi ja tuotiin esiin sote-uudistuksen henkeä palvelujen saajien 
aseman yhdenvertaistamisesta. On pohjustettu ja annettu eväitä.  
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Siihen ei ole pystytty vastaamaan, mitä muutos kullekin osapuolelle konkreettisesti 
merkitsee. Liikkuvia osia on vielä liian paljon. Tavoitteisiin tarvitaan selkeyttä. 
Hanke on pystynyt pohjustamaan muutosta ja antamaan toimijoille eväitä 
muutoksen tekemiselle. Viimeisen toimintavuoden tavoite on saada jo uudet 
toimintamallit elämään ja juurtumaan. 

 

Hankkeen työskentelystä on valmistumassa väliarviointi, johon on koottu arvioinnin 
eri tilaisuuksista saaduista arvioista, hankkeen väliarviointikyselyn tulokset ja 
hankkeen itsearviointi. Tässä kerrotaan vain keskeisimmät osiot eli 
kuntakierroksen arviot ja väliarviointikyselyn tulokset. 

3.2 Kooste henkilöstötilaisuuksien palautteesta talvella ja keväällä 2015  
Henkilöstötilaisuudet (24 kpl) onnistuivat palautteen (175 vastaajaa) perusteella 
keskivertoa paremmin.  Niistä saatiin uusia ideoita ja tietoa sote-uudistuksesta sekä 
asukaslähtöisyydestä (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). Parhaimmat palautenumerot saatiin 
käytännön järjestelyistä (keskiarvo 4,33). Tilaisuuksia pidettiin yleisesti 
onnistuneina (keskiarvo 4,06).  

Kiitosta saatiin muun muassa paikallisten toimintamallien arvostamisesta, 
osallistamisesta, lämminhenkisyydestä, asiantuntevista puhujista, 
keskustelumahdollisuuksista ja tiedollisesta annista. Työpajoja pidettiin hyvänä 
työskentelytapana, koska niissä kuulee muiden kuntien työntekijöiden mielipiteitä, 
muiden kuntien käytäntöjä sekä verkostoidutaan. 

Palautteen perusteella tilaisuudet onnistuivat tiedon lisäämisessä ja ymmärryksen 
laajentamisessa. Osallistujat kertoivat oppineensa uutta asukaslähtöisyydestä ja 
laajentaneensa näkökulmiaan. Tilaisuus selkeytti asioiden vaikutusta toisiinsa ja 
havainnollisti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen laajuutta. Oli saatu tietoa 
tavoitteista, tarkoituksesta, uusista toimintamalleista ja tulevaisuuden visiosta.  

Osa palautteista kiinnitti huomiota konkretian tarpeeseen. Tilaisuuksien toivottiin 
jatkossa keskittyvän siihenkin, miten sote-uudistus tulee käytännössä vaikuttamaan 
esimerkiksi työhön, palkkoihin, työn sisältöihin tai asiakkaiden elämään.  

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 selkeytystä: asukaslähtöisyyden käsitteen nähtiin 
seminaarissa sekoittuvan liikaa asiakaslähtöisyyteen ja asiakaskeskeisyyteen. 
Kokemusperäistä osaamista haluttiin tuoda esiin enemmän teoreettisuuden sijaan. 
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3.3. Kooste kuntalaistilaisuuksien palautteista talvella ja keväällä 2015 
Kuntalaistilaisuudet (21 paikkakuntaa, 24 tilaisuutta, 632 osallistujaa) onnistuivat 
myös keskimääräistä paremmin. Yhteiskeski-arvo numeroarvioinnissa oli 3,49 
asteikon ollessa 1–5. Eniten tyytyväisyyttä herättivät käytännön järjestelyt (3,99) ja 
tilaisuus kokonaisuutena (3,85). Heikoimman arvosanan (2,79) kuntalaiset antoivat 
kysymykseen, jossa kysyttiin lisäsikö tilaisuus heidän luottamustaan tuleviin 
muutoksiin.  

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

Turvallisuutta tuovien palveluiden, kuten terveyspalvelujen, ambulanssin ja poliisin 
merkitys korostui pienissä kunnissa. Omaishoitajien tukeminen puhutti myös.  

Valtionhallinnon palveluiden kaikkoaminen puhutti kuntalaistilaisuuksissa. 
Epäiltiin myös paikallistuntemuksen katoamista suuressa organisaatiossa. 
Järjestöjen merkitys yksinäisyyden ehkäisyssä nousi usein esille. Palveluiden 
saatavuudessa koettiin sattumanvaraisuutta ja epätasa-arvoa. Asiakaslähtöisyyttä, 
valinnanmahdollisuuksia, ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja 
nostettiin tärkeiksi asioiksi. 

 

3.4. Koonti työryhmien jäsenille lähetetystä kyselystä syksyllä 2015 

Numeeriset arviot 
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 yhteistyöryhmien jäsentä. Vastaajina olivat ohjaus-, 
tuotantorakenne-, sote-integraatio-, vammaispalvelu-, mielenterveys ja päihdetyö-, 
lähipalvelu-, lasten ja perheiden palvelut-, koulutus ja tutkimus- sekä 
palveluohjausryhmien jäsenet. Osa vastaajista kuuluu useampaan työryhmään. 

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

Hanke onnistui yleisesti hyvin (kysymyskokonaisuuksien keskiarvot vaihtelivat 3,5–
3,7 asteikolla 1–5). Parhaat yksittäisten kysymysten arvosanat (4) saatiin 
uudenlaisten palveluprosessien mallintamisesta, tiedotuksesta sekä 
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palveluohjauksen kehittämisestä. Hyvää palautetta (3,9) saatiin myös yhteisen 
ymmärryksen muodostamisesta lasten, perheiden ja nuorten palvelujen sekä 
lähipalvelujen suhteen. Hankkeen koettiin edistävän 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 
hyvinvoinnin parantamisesta. Seuraavaksi pienin arvo (3,3) saatiin kysymyksistä, 
jotka koskivat hankkeen kykyä parantaa johtajaosaamista ja 
tutkimuksen/koulutuksen  yhteistyötä käytännön työn kanssa. Samalla arvosanalla 
luonnehdittiin myös hankkeen hyödyllisyyttä sote-tietojärjestelmien kehittämisen 
suhteen. Nämäkin arvot ovat kuitenkin positiivisella puolella arvioasteikossa, jossa 
keskipiste on 3. 

Sanalliset palautteet – minulle tärkeimmät asiat 
Hanke on onnistunut yhdistämään ihmisiä. Useat nimesivät hankkeen tärkeimmiksi 
toimintamuodoiksi yhteiset kokoontumiset: Peurunka-seminaarit, koulutuspäivät, 
työryhmät, keskustelufoorumit ja kehittämisillat. Tapaamisissa saatiin tietoa, 
verkostoiduttiin, jaettiin ajatuksia ja visioitiin. Avoin keskustelukulttuuri antaa 
äänen myös kuntalaisille ja työntekijöille. 

Hankkeella nähtiin olevan tärkeä tehtävä verkostojen kokoamisessa, 
asiantuntijuuden jakamisessa, eri tahojen intressien selvittämisessä, yhtenäisten 
tavoitteiden määrittelyssä sekä siinä, että hyvät käytännöt leviäisivät koko alueelle.  

Vastaajat näkivät hankesivut selkeiksi ja tiedottamisen avoimeksi. Hanke on ollut 
tärkeä tiedonantaja sote-uudistuksen valtakunnallisesta etenemisestä Keski-
Suomen näkökannalta. 

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 
sektorirajojen. Hanke sai kiitoksia palveluohjauksen kehittämisestä. 

Hanke hyödytti meitä 
Vastaajat kertoivat useista tavoista, joilla he ovat hyötyneet hankkeesta. Hanke on 
auttanut oman paikkakunnan palvelurakennemuutoksen teossa ja kehittämistyössä. 
Se on tuottanut yhteistä ymmärrystä lähivuosien kehittämiselle. Se on auttanut 
orientoitumaan tuleviin sote-uudistuksiin. Kehittämisprosessien ymmärrys, 
vuorovaikutus ja yhteisöllisyys ovat työpaikoilla parantuneet hankkeen ansiosta. 

Hankkeen onnistumista edistäviksi tekijöiksi vastaajat nimesivät asiantuntevat,  
aktiiviset ja esityksensä hyvin valmistelevat hankeosaajat, joilla on ollut aikaa 
paneutua asiaan. Hankevetäjät saivat kiitosta myös 
kannustavuudestaan, ”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 
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hankkeelle vauhtia valtakunnallisesta viiveestä huolimatta. Keskustelutilaisuudet 
ovat tärkeä edellytys sille, että innostus leviää ja kehittäminen onnistuu. 

 

Hankkeen toteutumisella on haasteita 
Hankkeen tavoitteiden toteutumista estäviä tekijöitä vastaajat löysivät paljon. 
Ongelmia aiheuttavat asenteet ja totutut toimintatavat, kyvyttömyys nähdä 
kokonaisuutta, pysyttäytyminen mukavuusalueella, kyvyttömyys sitoutua, 
epävarma nykyinen tilanne, toimintakulttuurien muutosten hitaus, konkretian 
puuttuminen kehittämistyöstä, 

Valtiovaltaa moitittiin kykenemättömyydestä tehdä päätöstä tulevasta sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteesta. Keski-Suomen kehittäminen on vaikeaa, kun ei ole 
tietoa siitä, mitä ollaan rakentamassa ja millainen lainsäädäntö syntyy. 

Vastaajat kertovat myös, ettei omalla työpaikalla aika riitä kehittämistyöhön.  

Keski-Suomen työttömyys ja heikko kuntatalous nähtiin haasteeksi kehittämiselle. 
Epävarmuus johtaa osaoptimoinnin kukoistukseen ja kustannusten karkaamiseen 
sekä siihen, että hankkeen tuotoksia ei osata näistä syistä ottaa oman toiminnan 
tueksi. 

Esteitä hankkeen tavoitteiden saavuttamiselle syntyy myös rahoittajan edustajien 
byrokraattisista käytännöistä ja hankkeen sektoreilla tapahtuneesta päällekkäisestä 
työstä ja näihin liittyvistä johtamisen haasteista.  

Risuja 
Hanke sai moitteita sekavuudesta, etäisyydestä, toisistaan irrallaan olevista osa-
alueista ja strategisen tavoitteen epäselvyydestä. Työryhmissä ei aina ole riittävää, 
päätösvaltaisten henkilöiden edustusta. Eräs vastaaja kokee antaneensa tietoa 
enemmän kuin on saanut.  

Hanketta moitittiin hitaudesta: uudet toimintamallit olisi vastaajan mielestä pitänyt 
saada pilotointiin nopeammin ja strategiat valmiiksi aiemmin. Joillakin toiminta-
alueilla koettiin, ettei hanke näy heidän työssään mitenkään.  

Työntekijöiden moitittiin kenties jääneen liikaa omalle 
mukavuusalueelle ”keskustelemaan tuttujen kanssa”. Työryhmätyöskentelyyn 
toivottiin parempaa organisointia. 

Hanketta moitittiin siitä, että se pitää päätavoitteenaan raporttien kirjoittamista, 
jotka eivät vie käytännön integraatiota eteenpäin. Hankkeen epäiltiin tavoittelevan 
roolia, joka on sille mahdoton. Sen tulisi vastaajan mielestä mieltää itsensä 
kokoajaksi, koordinoijaksi, auditoijaksi, sparraajaksi ja vaikuttajaksi eikä 
kehittäjäksi – johtuen siitä, että kehittäjiä on jo niin paljon muuallakin. 

Eräs vastaaja epäili, luoko hanke todellakin uutta. Hänen mukaansa hanke tuo 
pelkästään esiin, että ”tällaista on tutkittu ja tällaista löytyi”. Vastaaja toivoo, että 
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hanke ei tyytyisi tähän, vaan vertaisi ”löydöstä” valtakunnallisesti. Tällöin hankkeen 
tulisi tuottaa arvioita siitä, mitä tapahtuu, jos nykyisellä mallilla jatketaan ja mitä 
tapahtuu, jos toimitaan toisin. Vertailuun tulisi tuottaa myös tiedot kustannusten 
muutoksista ja palvelun vaikuttavuudesta. 

Hankkeen tulisi erään vastaajan mielestä myös kysyä palvelujen käyttäjiltä, mitä 
hankkeeseen käytetyillä rahoilla on saatu aikaan ja onko käyttäjien osallisuutta 
pystytty lisäämään. Epäilyä esitettiin myös siitä, että sosiaali- ja terveysalan ihmiset 
esittelevät hyviä käytäntöjään vain kollegoilleen, ei päättäjille. 

Uusia toimintamalleja, askelmerkkejä, sopimusluonnoksia 
Hankkeen toisena toimintavuonna vastaajat toivovat näkyviä tuloksia. 
Hanketyöntekijät saisivat vahvistaa uusia toimintamalleja käytäntöön ja edistää 
maakunnallista näkökulmaa. Eräs vastaaja toivoo hankkeelle valtuuksia, joiden 
nojalla hanke voisi tuottaa ehdotuksen hallintomallista ja palvelujen järjestämisestä 
Keski-Suomessa sopimusluonnoksineen.  

Hankkeen nettisivujen toivotaan jäävän pysyviksi tiedonhankinnan välineiksi. 
Pilottien toivotaan jatkuvan hankkeen jälkeen osana organisaation omaa 
kehittämistoimintaa. Haluttiin selkeitä askelmerkkejä tulevalle toimintamallille ja 
konkreettisia työkaluja 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. Sosiaali- ja terveyssektorin integroidun 
palvelujärjestelmämallin toivotaan syntyvän ja perusterveydenhuoltoon toivotaan 
yhtenäiset hoitopolut. Pilotointien jatkoa seurataan kiinnostuksella. Vastaajat 
toivovat kuntalaiselle asiakaslähtöistä ja tarkoituksenmukaista palvelua ja matalan 
kynnyksen tukea. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen integroidun 
palvelujärjestelmän malli olisi hyvä hahmottaa paremmin. 

Hankkeelta toivotaan apua myös työn sisältöihin. Johtamisosaamisen kehittämisen 
ja koulutuksen toivotaan johtavan lähiesimiehen parempaan läsnäoloon, yhtenäisiin 
työaikamuotoihin sekä henkilöstön riittävyyteen. Kuntalaisen kuulemiselle 
toivotaan pysyviä kanavia. Hankkeen jälkeen tapahtuvalle kehittämistyölle 
toivotaan sopimuksia. Hankkeelta toivotaan myös eväitä pakolaisten kotoutumisen 
edistämiseen ja yhteiskunnan monikulttuuristumisen kohtaamiseen. 

 

4 Hankkeen talous 
 

Hankkeen talous on toteutunut raportointikaudella pitkälti suunnitellusti. 
Ensimmäisen raportointikauden henkilöstömenojen säästöt tullaan käyttämään 
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palveluiden ostoihin, joista hankkeen ohjausryhmä teki päätöksen kokouksessaan 
9.10.2015. Näillä ostoilla kustannetaan pääasiassa uusien toimintamallien 
pilotointeja.  Tällä kaudella valtionosuutta haetaan 376 978,64 €. 

 

Hankkeen kustannukset 
 Valtionavustus-

päätöksessä 
hyväksytyt 
kustannukset 

Kirjanpidon 
mukaiset 
kustannukset 
hank-keen 
alkamisajan-
kohdasta 
lukien 

Kirjanpidon 
mukaiset 
kustannukset 
maksatusjaksolta 

    1.11.2014 - 
30.10.2015 

Henkilöstömenot, 
joista 

835 980,00 504 866,11 387 787,29 

Projektiin palkattava 
henkilöstö  

819 980,00 504 866,11 387 787,29 

Työpanoksen siirto 
kunnalta* 

16 000,00 0,00 0,00 

        
Palvelujen ostot 
yhteensä, josta 

348 900,00 91 001,29 82 476,23 

Toimisto-, pankki- ja 
asiantuntijapalvelut 

278 200,00 25 852,80 22 691,91 

Painatukset ja 
ilmoitukset 

8 000,00 5 859,05 5 130,70 

Majoitus- ja 
ravitsemuspalvelut 

13 000,00 28 116,91 26 514,28 

Matkustus- ja 
kuljetuspalvelut 

15 000,00 16 232,52 14 455,56 

Koulutus- ja 
kulttuuripalvelut 

6 300,00 5 348,85 5 048,85 

Muut palvelujen ostot 28 400,00 9 591,16 8 634,93 
        
Aineet, tarvikkeet ja 
tavarat   

39 140,00 5 467,52 4 042,90 

        
Vuokrat 59 200,00 35 034,48 27 183,24 
        
Investointimenot 
yhteensä, josta 

0,00 8 819,21 439,00 

Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00   
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Koneet ja kalusto 0,00 8 819,21 439,00 
Muut investointimenot 0,00 0,00 0,00 
        
Muut menot 16 780,00 817,52 709,52 
        
Menot yhteensä = 
Kokonaiskustannukset 

1 300 000,00 646 006,13 502 638,18 

- Valtionavustukseen 
oikeuttamattomat 
kustannukset 

      

- Tulorahoitus       
- Muu kuin julkinen 
rahoitus 

      

Valtionavustukseen 
oikeuttavat 
kustannukset 

1 300 000,00 646 006,13 502 638,18 

Kunnan/kuntayhtymän 
oma rahoitusosuus 

325 000,00 225 000,00 125 000,00 

Muu julkinen rahoitus       
Haettava 
valtionavustus 

975 000,00 484 504,60 376 978,64 

 

 

 

Liitteet  

 1. Henkilöstön käyttö 

 2. Asiantuntijapalvelujen käyttö  

 3. Selvitys hankkeessa toteutetusta koulutuksesta 
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Liite 2. 
 
 
 
 
ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN KÄYTTÖ 
 

1. Kiertävän lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän asiantuntijapalveluiden 
osto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta 1.9. -31.12.2014, 7700 € 
+ alv 
 

2.  Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijapalvelua 100 h kevään 2015 aikana, 
6027 € + alv 
 
 

3. Asiantuntijatyö Keski-Suomen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisrakenteen 
suunnittelutyössä 9.2. – 31.10.2015, 7500 € + alv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Liite 3. 
 
 
 
HANKKEESSA TOTEUTETTU KOULUTUS 
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