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1. HANKKEEN ORGANISOITUMINEN 

Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke käynnistyi maaliskuussa 2014. Hankeen ensimmäinen ohjausryhmän kokous 

pidettiin 26.3.2014. Hankkeen ohjausryhmä muodostettiin jo pitkään toimineesta Keski-Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuollon koordinaatioryhmästä. Ohjausryhmää täydennettiin sosiaali- ja terveysministeriön 

edustajilla. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: 

• Ahonen Timo, Professori, Jyväskylän yliopisto 

• Astikainen Anne, Erityisasiantuntija, SOSTE ry 

• Haaki Raili, Kehittämispäällikkö, Koske 

• Haavisto Kari, Neuvotteleva virkamies, STM  

• Hakkarainen Pirjo, Toiminnanjohtaja, Perhehoitajaliitto 

• Heikura Kaija, Hallintoylihoitaja, K-S sairaanhoitopiiri 

• Hiljanen Vuokko, Osastopäällikkö, perusturvajohtaja, Laukaan kunta 

• Järvinen Sari, Osastonhoitaja, tohtorikoulutettava, Joutsan kunta 

• Kataja Vesa, johtajaylilääkäri, K-S sairaanhoitopiiri 

• Kinnunen Juha, Sairaanhoitopiirin johtaja, K-S sairaanhoitopiiri  

• Kinnunen Risto, Johtaja, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 

• Kolehmainen Raija, Perusturvajohtaja, Äänekosken kaupunki 

• Korhonen Hannu, Kehittämisjohtaja, Keski-Suomen Liitto 

• Liehu Tuula, Sosiaali- ja terveysjohtaja, Jämsän kaupunki 

• Kuittu Ulla, Sosiaalipalveluiden vastuualuejohtaja, Jyväskylän kaupunki 

• Laurila Marja, va perusturvajohtaja, Wiitaunioni 

• Miettinen Jouko, Ohjelmapäällikkö, Kaste Itä- ja Keski-Suomi 

• Norvapalo Kare, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

• Palola Mikael, Yhtymäjohtaja, Perusturvaliikelaitos Saarikka 

• Ritala Sakari, Vastuualuejohtaja, Jyväskylän kaupunki 

• Rytkönen Asko, Kehittämispäällikkö, K-S sairaanhoitopiiri 

• Räsänen Reijo, Toimitusjohtaja, K-S seututerveyskeskus  

• Suojasalmi Jussi, Toimitusjohtaja, Jyväskylän seudun päihdepalvelusäätiö 

• Utriainen Pekka, Apulaiskaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki, pj. 

• Vanhala Mauno, Professori, K-S sairaanhoitopiiri 

• Vanhanen Riitta, Perusturvajohtaja, Keuruun kaupunki 

• Ässämäki Silja, Kehittämisjohtaja, Jyväskylän kaupunki, vpj. 

• Esittelijä: Marja Heikkilä, sihteeri: Riitta Pylvänen, tiedottaja: Emmi Hyvönen 

 

Hankkeen tukena toimii myös Jyväskylän kaupungin hallinnoima seurantaryhmä. Sen jäsenet koostuvat Keski-

Suomen kuntien kunnanvaltuustojen ja – hallitusten sekä perusturvalautakuntien johdosta. Lisäksi ryhmässä 

ovat edustettuna kaupunkien ja kuntien johtajat ja perusturvajohtajat. Ryhmän puheenjohtajana toimii 

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen ja varapuheenjohtajana Jyväskylän 

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen. 
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Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa ja seurantaryhmä kaksi kertaa. Ryhmien muistiot ja 

materiaalit julkaistaan hankkeen kotisivuilla www.jkl.fi/sote2020/ohjausryhma tai 

www.jkl.fi/sote2020/seurantaryhmä . 

 

 

2. HANKKEEN HENKILÖSTÖN ORGANISOITUMINEN 

Hankesuunnitelman mukaan hankkeen oli tarkoitus alkaa 1.3.2014. Hankkeen aloitus kuitenkin viivästyi 

hankepäätöksen viivästymisen vuoksi. Myös lainsäädännön muuttuminen hankesuunnitelmavaiheesta ja 

uuden lakiluonnoksen odottaminen on jonkin verran vaikeuttanut hankkeen käynnistämistä. Samoin 

rekrytointivaikeudet ovat hidastaneet hankkeen alkua. Tästä syystä hankkeen ensimmäiselle vuodelle 

suunniteltua mallintamis- ja verkostoitumisvaihetta joudutaan huomattavasti nopeuttamaan, koska viimeiset 

rekrytoinnit päästiin tekemään puoli yli vuotta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. 

Hankkeeseen on palkattu vaiheittain henkilöstöä 1.4.2014 lukien: 

– 1.4.2014 hankepäällikkö Marja Heikkilä 

– 1.6.2014 hankesuunnittelija Anu Pihl (palveluohjaus) 

– 15.6.2014 hankesuunnittelija Riitta Pylvänen (lähipalvelut/palveluverkko) 

– 21.8.2014 asiantuntijalääkäri Markku Puro (osa-aikainen) 

– 1.9.2014 Hanketyöntekijä Minna Mård (monialainen kuntoutus) 

– 1.9.2014 Hanketyöntekijä Petri Oinonen (lapset, perheet, lastensuojelu) 

– 8.9.2014 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen (sote-integraatio) 

– 22.9.2014 Hanketyöntekijä Tuija Koivisto (vanhustenhuolto) 

 

Hankkeeseen on hankittu asiantuntijapalveluita seuraavasti: 

–  Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta Tanja Hänninen (kiertävä lastensuojelun 

erityissosiaalityöntekijä) lasten, perheiden ja lastensuojelun prosessiin 

– Professori Petri Virtanen, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu hankkeen 

käynnistämiseen  

 

Hankeen henkilöstöllä on jokaisella oma vastuualueensa mutta sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti 

jokaisen työ linkittyy monin tavoin yhteiseen kokonaisuuteen. Tästä syystä hankkeen työntekijöillä on 

viikkopalaverit, joissa sovitaan yhteisistä käytännöistä, työnjaosta ja muista hankkeen yhteisistä tehtävistä. 

Lisäksi henkilöstöllä on tiimipäivä kuukausittain. Näissä päivissä käydään läpi hankkeen suurempia 

kokonaisuuksia ja strategisia asioita.  Lisäksi kokoonnutaan tarpeen mukaan eri kokoonpanoissa 

suunnittelemaan pienempiä kokonaisuuksia. 

Hankkeen henkilöstön yhteystiedot löytyvät hankkeen kotisivuilta osoitteesta: 

http://www.jkl.fi/sote2020/yhteystiedot . 

http://www.jkl.fi/sote2020/ohjausryhma
http://www.jkl.fi/sote2020/seurantaryhmä
http://www.jkl.fi/sote2020/yhteystiedot
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3. HANKKEEN ARVOT 

Hanketiimi työsti työnsä pohjaksi hankkeelle arvot. Hankkeen keskeisiksi arvoiksi tulivat arjessa pärjääminen, 

avoimuus, sitkeys ja osaaminen. 

 

 

Kuva  1. Hankkeen arvot 

4. HANKKEEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 

Hankkeen toteutussuunnitelmaa lähdettiin tekemään hankesuunnitelman pohjalta. Hankesuunnitelma 

kirjoitettiin vuoden 2013 aikana, jolloin tekeillä oli erilainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki kuin 

nyt hankkeen toteuttamisaikana. Tuolloin ajatuksena oli, että tuottamis- ja järjestämisalue on sama, Keski-

Suomen kokoinen alue. Hankesuunnitelma on kuitenkin mukautunut hyvin myös uuteen sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämislakiluonnokseen, koska suunnittelutyö kohdistui tuotantokonseptin ja 

palvelurakenteen ja -prosessien sekä johtamisen ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeen toteutussuunnitelman 

ensimmäinen vaihe on kuvattu taulukossa 1. Kyseessä on hankkeen yleissuunnitelma. Hankkeen jokainen 

työntekijä on tehnyt omasta osuudestaan vastaavan suunnitelman. 
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Hankkeen toteutussuunnittelussa on noudatettu vaiheistusta. Työssä on lähdetty liikkeelle nykytilan 

kartoituksesta ja tiedon kokoamisesta. Osa hankkeen työntekijöistä on joutunut tekemän myös käsitteellistä 

selvitystyötä. Näin on tehty mm. palveluohjauskokonaisuuden osalta. Käsite on tavattoman moninainen ja sen 

käyttö on täysin vakiintumaton. Tiedon kokoamisessa on hyödynnetty olemassa olevaa tietoa, jota on 

olemassa olevissa tietovarannoissa sekä koottu aikaisemmissa hankkeissa. Lisäksi on tehty kuntakierroksia ja 

tavattu lukuisia asiantuntijoita eri yhteyksissä. Tässä vaiheessa on tarkoitus hankkia myös tarkkaa 

laskennallista tietoa asiakas- ja potilasvirroista, kustannuksista ja niiden synnystä sekä asiakkaan että 

järjestelmän näkökulmasta sekä palveluverkosta - niin julkisesta kuin yksityisestäkin. Selvitys hankitaan 

ulkopuoliselta osaajalta. 

 

  Taulukko 1. Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutussuunnitelma 

Seuraava vaihe on kootun tiedon analysointi. Tätä tietoa käytetään nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelurakenteen ja – prosessien analysointiin.  Tältä pohjalta arvioidaan tulevaisuuden palvelutarpeita, 

palvelurakenteen- ja prosessien uudistamistarvetta, palveluverkon toimivuutta, asiakasvirtoja ja 

henkilöstömäärää ja – rakennetta. Hankitun tiedon pohjalta on tarkoitus rakentaa myös erilaisia vaihtoehtoisia 

malleja kuntien päätöksenteon pohjaksi varsinkin tulevaa tuotantorakennetta suunniteltaessa. 
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Kun hanke siirtyy neljänteen työvaiheeseen, tulee vastaan myös kuntien päätöksentekoa vaativia asioita. Tässä 

vaiheessa tehdään strategisia päätöksiä Keski-Suomen tuotantorakenteen pohjaksi. Samalla valmistaudutaan 

myös toimimaan uudella sote-alueella ja osana uutta järjestäjäkuntayhtymää.  Hanke toimii tässä kuntien työn 

tukena ja tiedon tuottajana yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. 

Viidennessä työvaiheessa palvelukonseptin ensimmäistä versiota valmistellaan tarjouksen muotoon ”Itä- ja 

Keski-Suomen” sote-alueelle. Tähän työhön osallistuvat koko maakunnan sote-toimijat lukuisissa työryhmissä. 

Tässä vaiheessa hankkeella on keskeinen rooli uusien toimintamallien ja ideoiden kehittäjänä ja kokeilujen 

käynnistäjänä. Kokonaisuuden kannalta tärkeässä roolissa on myös maakunnallinen kunta-sote - 

yhteistyöryhmä. Tämä ryhmä paneutuu kunnan uuteen rooliin, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä 

kuntien ja kuntalaisten elinvoiman parantamiseen. 

 

5. VIESTINTÄ 

Hankkeen ensimmäisiä tehtäviä oli monipuolisen viestintäsuunnitelman laatiminen. Hankkeessa viestinnän 

rooli on äärimmäisen tärkeä ja siihen on panostettu runsaasti voimavaroja. Koska kyseessä on maakunnan 

laajuinen ja osin kiistanalainen hanke, on avoimella, luotettavalla ja nopealla viestinnällä tärkeä merkitys. 

Viestinnän toteutuksessa hanke on saanut arvokasta tukea ja apua Jyväskylän kaupungin 

perusturvapalveluiden viestintäpäälliköltä Emmi Hyvöseltä.  

Hankkeen kotisuvut avattiin myös mahdollisimman nopeasti huhtikuun alkupuolella 2014. Kotisivujen osoite 

on www.jkl.fi/sote2020 . Kotisivuille on kerätty kaikki hankkeessa tuotettu materiaali, mm. työryhmien 

muistiot ja aineistot, seminaariaineistot, tiedotteet ja muuta sote-uudistukseen liittyvää materiaalia. Sivuilla on 

myös tapahtumakalenteri. Sivujen ajantasaisuuteen kiinnitetään suurta huomiota. 

Hankkeen kaikista tapahtumista laaditaan nopeaan tahtiin tiedotteet. Hanke ja sote- uudistus onkin ollut hyvin 

esillä maakunnan medioissa. Viestinnän tehostamiseksi tekeillä on uutiskirje, joka on suunnattu lähinnä alan 

ammattilaisille mutta se on tietenkin kaikkien saatavissa. Lisäksi suunnitelmassa on yhteisöverkko Hyviksen 

hyödyntäminen ja Ota kantaa.fi – palvelun käyttäminen hyväksi kansalaisten mukaan saamiseksi palvelujen 

kehittämiseen. 

 

6. TUOTANTOMALLIN KEHITTÄMINEN 

6.1 KESKI-SUOMEN TUOTANTOMALLI VERSIO 1.0 

 

Hankkeen ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa 26.3.2014 päätettiin perustaa tuotantomallityöryhmä. 

Tuolloin ohjausryhmä halusi mahdollisimman nopeasti päästä käsiksi ”Keski-Suomen malliin” ja löytää eväitä 

sote-uudistuksen vauhdittamiseen. Kahta päivää aikaisemmin oli saatu puoluejohtajien linjaus uudesta 5 sote-

alueen mallista.  

http://www.jkl.fi/sote2020
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Hankepäällikkö toteutti varsin nopeaan tahtiin selvityksen haastattelemalla noin 20 maakunnan johtavaa alan 

virkamiestä. Selvityksen pohjaksi tarkasteltiin neljää eri tuottajavaihtoehtoa (tuolloin ei siis vielä ollut 

lakiluonnosta). Nämä vaihtoehdot olivat: 

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

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

3. Keski-Suomen maakunta, 1 

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

 

Näille tuottajille luotiin vertailukriteerit. Lisäksi kerättiin huomioita asukkaiden, kuntien, henkilöstön, yritysten 

ja järjestöjen näkökulmasta – sekä plussia että miinuksia (vahvuudet/heikkoudet). 

Tuotantoalueiden vertailukriteerit olivat seuraavat: 

1. Kyky luoda toimivat palveluprosessit, joissa asiakasta ei pompotella 

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

päällekkäisyyttä 

3. Kyky edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja rakenteellista integraatiota   

4. Kyky vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja  

5. Kyky turvata osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työhyvinvointi 

6. Kyky edistää taloudellista tehokkuutta 

7. Kyky taata kansalaisen valinnanmahdollisuus 

8. Kyky tuotannon kokonaisuuden/markkinoiden hallintaan 

9. Kyky järjestää tukipalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti 

10. Kyky innovatiivisiin hankintoihin/kilpailuttamisosaaminen  

11. Kyky vastata tilojen hallinnasta/omistuksesta muuttuvissa tilanteissa 

 

Parhaaksi vaihtoehdoksi uudessa tilanteessa todettiin Keski-Suomen laajuinen tuotantoalue. Sote-

järjestämisalue koettiin yleisesti mahdottomaksi hallita valtavan kokonsa vuoksi. Nykyiset kunnat koettiin liian 

pieniksi – myös Jyväskylä (vrt. kriteerit!). Nykyiset maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot 

(Paras-lain mukaiset) ovat myös liian heiveröisiä.  Osalla niistä ei ole edes perustason sote-integraatiota 

(Seututerveyskeskus ja JYTE). 

Selvityksessä pohdittiin myös tuotantoalueen hallintomallivaihtoehtoja. Näitä oli käsittelyssä 7 erilaista 

kuntayhtymästä osakeyhtiöön. Myös näitä arvioitiin eri kriteerien valossa. Hallintomallien vertailussa painottui 

kyky tukea joustavaa ja asiakaslähtöistä palvelutuotantoa. Selvityksen vastaajat painottivat kokonaan uutta 

hallintoa – ei entiselle pohjalle, esimerkiksi sairaanhoitopiirin tai Jyväskylän kaupungin pohjalle rakennettavaa 

uutta tuotanto-organisaatiota. 

Koska kyseessä on viranomaispäätöksiä tekevä organisaatio, sille on luontevinta synnyttää kunnallinen pohja. 

Suurimman suosion selvityksessä saavutti liikelaitoskuntayhtymä tai perinteinen kuntayhtymä.  

Maakunnan laajuista tuotanto-organisaatiota pidettiin uudessa tilanteessa perusteltuna, koska sote-aluekin on 

iso. Koska tilaaja on iso, myös tuottajan on oltava suuri. Vain suuri tuottaja kykenee neuvottelemaan ja 
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vastaamaan koko sote-palvelukonaisuudesta (täysi sote-integraatio). Kyselyyn vastaajat eivät uskoneet, että 

meillä on heti 1.1.2017 niin taitava tilaaja, joka kykenee tilaajaosaamisellaan turvaamaan koko sote-alueen 

(817 000) asukkaiden palvelut. Tästä syystä alue on pilkottava pienempiin osiin ja saatava alueensa tuntevia 

tuottajia. Toivottiin myös sitä, että mitä suuremmat tuotanto-alueet, sitä pienempi tilaajaorganisaatio 

järjestämisalueelle tarvitaan. Lisäksi todettiin, että Keski-Suomessa on perinteistä hyvää osaamista ja 

yhteistyötä erikoissairaanhoidossa ja sosiaalihuollon erityispalveluiden järjestämisessä. 

Keski-Suomen kokoista uutta tuotantoaluetta luonnehdittiin seuraavasti: 

• Koko maakunnan laajuinen – myös Jämsän seutu mukaan - jos haluavat tulla 

• Uusi toimintapohja – ei SHP tai Jyväskylä 

• Hallintomallin tulisi tukea joustavaa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotantoa 

– Mielellään ketterämpi kuin perinteiset kuntayhtymät 

– Hoitanee julkisia viranomaistehtäviä, joten tulee olla kunnallinen 

– Liikelaitoskuntayhtymä saanut paljon kannatusta 

• Alihankintana yksityiset ja 3. sektorin palvelut 

• Mallin tulisi turvata maakunnan laajuiset asiakasprosessit 

• Tärkeää huomioida alueiden erilaisuus – alueorganisointi myös mahdolliseksi 

 

Kun lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 18.8.2014 julkaistiin, huomasimme, että oma 

mallimme oli tullut varsin lähelle lakiluonnoksen esittämää mallia. Näin olimme jo luoneet pohjaa Keski-

Suomen sote-tuotantoalueen hahmottamiselle. 

 

6.2. KESKI-SUOMEN TUOTANTORAKENNETYÖRYHMÄ 2 

Hankkeen ensimmäinen tuotantomallityöryhmä päätti toimintansa elokuussa 2014. Ohjausryhmän 

kokoukseen 28.10.2014 valmisteltiin uuden tuotantorakenneryhmän perustaminen ja toimeksianto. Tätä 

varten hahmotettiin kokonaisuus, josta uusi Keski-Suomen sote-tuotantorakenne syntyy. Uuteen 

tuotantorakennetyöryhmään valittiin seuraavat henkilöt: 

• Alonen-Kinnunen Kirsi, perusturvajohtaja, Kinnula 

• Hakulinen Päivi, palvelujohtaja, Joutsa 

• Hallberg Riitta, vt. Liikelaitosjohtaja, Saarikka 

• Kinnunen Ari, kunnanjohtaja, Pihtipudas 

• Kinnunen Juha, johtaja Keski-Suomen SHP 

• Kolehmainen Raija, perusturvajohtaja, Äänekoski, puheenjohtaja 

• Kortelainen Risto, muutosjohtaja, Jyväskylä 

• Laukkanen Katja, hankinta-asiamies, Keski-Suomen yrittäjät 

• Leppä Lasse, talousjohtaja, Laukaa 

• Mäkinen Matti, kunnanjohtaja, Hankasalmi 

• Määttänen Jarkko, palvelujohtaja, Muurame 

• Ritala Sakari, vastaava ylilääkäri, JYTE 

• Räsänen Reijo, toimitusjohtaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus 



10 

 

   

• Suojasalmi Jussi, toimitusjohtaja, Sovatek-säätiö 

• Utriainen Pekka, apulaiskaupunginjohtaja, Jyväskylä 

• Väisänen Satu, johtaja, Viitakodit ry 

• Ässämäki Silja, kehitysjohtaja, Jyväskylä 

• Esittelijä Marja Heikkilä, hankepäällikkö, Keski-Suomen SOTE 2020 

 

Uuden tuotantorakennetyöryhmän toimeksiannoksi tuli mm. Keski-Suomen sote-tuotantostrategian 

tekeminen.  Lisäksi sen tulee toimia lukuisien alatyöryhmien ohjausryhmänä ja nimetä henkilöt näihin ryhmiin. 

Näitä alatyöryhmiä ovat: 1. Talous, kiinteistöt, rahoitus, omaisuus, 2. ICT, 3. Hankinnat ja sopimukset, 4. 

Tukipalvelut. 

Työryhmän tulee myös hahmottaa Keski-Suomen sote-tuotantomallin ”iso kuva” ja tuoda eri vaihtoehtoja 

Keski-Suomen kuntien päätöksentekoon. Lisäksi se kantaa vastuun Keski-Suomen sote-tuotantomallin 

valmistelusta 1.2.2016 mennessä. Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke toimii tuotanto-organisaation 

rakentamisessa tiedon tuottajana ja koordinoijana. Tässä osuudessa vahva rooli on kuntien, sairaanhoitopiirin 

ja Keski-Suomen liiton talous-, kiinteistö-, rahoitus-, tukipalvelu-, jne. osaajilla.  

 

7. NYKYTILAN KARTOITUS 

Hankkeessa on tehty eri osa-alueilla nykytilan kartoituksia. Tätä tietoa tarvitaan palveluverkon, 

palveluprosessien, henkilöstörakenteen, uusien palvelumuotojen, jne. suunnittelun pohjaksi. Tietoa tarvitaan 

myös kunnissa toteutettavien kehittämistyöpajojen ja asukasiltojen pohjaksi. Seuraavaksi käydään hankkeen 

osa-alueittain lyhyesti läpi muutamia keskeisiä seikkoja. 

 

7.1. PALVELUOHJAUS 

Palveluohjaus on hankkeen läpileikkaava teema. Se koskettaa kaikkea hankeajattelua ja kehittämistä. 

Palveluohjaus on kuitenkin käsitteenä niin selkiytymätön ja sitä käytetään niin monissa merkityksissä, että 

hankkeessa on jouduttu tekemään perusteellista käsitemäärittelyä ja luokittelua. Jatkossakin joudutaan vielä 

tekemään paljon työtä, jotta päästään yhteisiin näkemyksiin ja varsin toteutukseen ja toimintakulttuuriin. 

Alustava kartoitus ja kuntakierros Keski-Suomessa antaa varsin heterogeenisen ja paljon lisää yhteistä 

keskustelua, koulutusta ja yhteistä kehittämistä vaativan kuvan. 
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Kuva 2. Palveluohjauksen nykytila Keski-Suomessa – alustava kuvio  

 

7.2. LÄHIPALVELUT – PALVELUVERKKO 

Lähipalveluiden ja palveluverkon kartoittamiseksi on hankkeessa tehty ensimmäinen kuntakierros. Kunnissa on 

asian suhteen hyvä ilmapiiri mutta huolta kannetaan lähipalveluiden säilymisestä. Maakunnan alueella on 

suuria eroja sote-integraation toteutumisessa, joten lähtökohdat hankkeelle ovat erilaiset maakunnan eri 

puolilla. 

Palveluverkkokartoituksessa on etsitty osoitteet, joissa on asiakaspalvelua. Tämän jälkeen palveluita on 

yhdistelty ja tehty luokittelua. Tietyt yksiköt, mm. taukotilat ja koulutu on jätetty pois. Mukana tarkastelussa 

ovat myös yksityiset palvelut. Toimipisteitä on tässä vaiheessa laskentaan saatu yhteensä noin 460, joista 

yksityisiä sosiaalipalveluyksiköitä noin 150. 
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Kuva 3. Palveluyksiköiden luokittelu – alustava kartoitus 

Kartoituksessa on lisäksi tehty tarkistuksia maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömäärien 

suhteen.  Tässä on päädytty lukuun 8300 - 8500 työntekijää, kun on käytetty budjetoituja vuosipalkkoja. 

Todellinen henkilöluku on tietenkin suurempi. 

Jatkossa toimipisteet siirretään karttapalveluun, josta niitä on havainnollisempaa tarkastella kunnittain, 

toimialoittain, sote-integraatiota suunnitellen, jne. Tämä toimii myös tilattavan palveluverkon simulointimallin 

pohjana. 

Hankkeelle on perustettu lähipalvelu ja palveluverkkotyöryhmä. Sen jäsen ovat seuraavat: 

• Anu Kinnunen, Saarikka 

• Jouko Nykänen, Uurainen 

• Vuokko Hiljanen, Laukaa 

• Tarja Kettunen, Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

• Nina Peränen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

• Antti Kuopila, Kuntaliitto 

• Pirjo Tuosa, Jyväskylä 

• Reena Laukkanen -Abbey, Keski-Suomen kylät 

• Rauno Hokkanen, Jyväskylän vammaisneuvoston puheenjohtaja, yhdistykset 

• Hannu Korhonen, Keski-Suomen maakuntaliitto 

• Leena Liimatainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

• Reijo Räsänen, Seututerveyskeskus 

• Anu Mutka, JYTE 

• Heli Kantola, Toivakka 
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• Juha Torkkeli, Kela ja Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistys 

• Paula Pyhälä-Lileström, Keski-Suomen SHP 

• Anne Astikainen, SOSTE 

• Keijo Lukkarinen, Äänekoski 

• Pirjo Mustonen, Uusi Sairaala - hanke 

• Anu Pihl, Keski-Suomen SOTE 2020-hanke 

 

7.2.1. KUNTA – SOTE - YHTEISTYÖ 

Osana palveluverkkoselvitys on käyty keskustelua myös kunta – sote  – yhteistyöstä. Tämä yhteistyö nousee 

aivan uuteen valoon, kun sosiaali- ja terveystoimi irrottautuu kunnasta. Mm. työllisyyden hoito, 

kuljetuspalvelut, yhteys sivistystoimeen, valmiussuunnittelu, vanhus- ja vammaisneuvostot ja monet muut 

yhteiset asiat puhuttavat kunnissa. Kaiken kaikkiaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteinen asia, 

joka edellyttää kunnilta uudenlaista panostusta uudessa tilanteessa. Tätä varten hankkeen ohjausryhmä 

esittää, että hankkeen rinnalle perustettaisiin myös kunta – sote - yhteistyöryhmä hankkeen seurantaryhmän 

päätöksellä. 

 

7.3. PROSESSIT 

7.3.1 VANHUSPALVELUIDEN PROSESSI 

Nykytilan kartoitus Keski-Suomen kuntien vanhuspalveluista on tehty sekä haettu väestöennusteet ikääntyvää 

väestöä koskien. Keski-Suomessa on 75 vuotta täyttäneitä yli 25.000, muistisairaita on lähes 6.000 ja 

ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevia runsaat 2.000. Määrät kasvavat noin 14 % vuoteen 2020 mennessä. 

Laatusuosituksen palvelurakennetta koskevien seurantaindikaattorien mukaan Keski-Suomessa vielä riittää 

tavoitteita laatusuosituksen palvelurakenteeseen pääsemiseksi, esimerkiksi laitoshoidon osuus oli runsaat 4 % 

75 vuotta täyttäneiden määrästä vielä vuonna 2012. STM valmistelee parhaillaan vanhuspalvelulain muutosta, 

jossa laitoshoidon kriteeriä tullaan tiukentamaan, jotta palvelurakennesuosituksen mukainen tilanne – 

laitoshoidossa on 2 - 3 % 75 vuotta täyttäneistä vuonna 2017 – saavutetaan. Suositukseen pääsemiseksi 

ministeriö edellyttää iäkkään henkilön kotiin annettavien ja muiden avopalvelujen ensisijaisuutta sekä 

omaishoidon tuen kehittämistä.  

Vanhuspalveluiden ydinprosessissa on tarkoitus seuraavaksi laatia Keski-Suomen kattava strateginen 

suunnitelma yhteistyössä ikäihmisten, kuntien vanhuspalveluista vastaavien viranomaisten ja ikäihmisiä lähellä 

olevien tahojen kanssa. Vanhuspalveluiden prosessissa hyödynnetään Oma tupa, oma lupa – hankkeessa jo 

kerättyä tietoa sekä jatketaan tässä hankkeessa aloitettua kehittämistyötä 

 

7.3.2 MONIALAISEN KUNTOTUKSEN PROSESSI 

Monialaisen kuntoutuksen prosessissa on perehdytty lakiin, aihealueeseen ja yhteistyötahoihin. Kuntoutuksen 

nykytilan selvitys on aloitettu ja sitä jatketaan tarkemmin kunnissa. Aikaisempiin materiaaleihin perustuen 
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monialaisen kuntoutuksen prosessissa on tarkoitus keskittyä lääkinnälliseen kuntoutukseen ja erityisesti 

tehokkaan kotikuntoutuksen mallintamiseen ja kehittämiseen. Nämä aiheet nousevat laista, 

hankesuunnitelmasta ja Keski-Suomen alueella tehdyistä aikaisemmista selvityksistä (hankesuunnitelma, Uusi 

sairaala – hanke). Kuntoutuksen työntekijä on tehnyt osa-aikaista työtä (80 %).  

 

 7.3.3 SOTE – INTEGRAATIOPROSESSI 

Riittävän laajan horisontaalisen ja vertikaalisen integraation toteuttaminen on keskeinen osa sote-uudistusta, 

joten integraatio liittyy kiinteästi hankkeen kaikkien osa-alueiden toteuttamiseen. Integraatio ei onnistu ilman 

laajaa yhteistyötä, joten jo käynnistysvaiheessa on panostettu sote-uudistuksesta tiedottamiseen ja 

yhteistyöverkostojen luomiseen. Toisaalta on etsitty järkevää työnjakoa oman ja toisten tiimiläisten työn 

kesken päällekkäisyyden välttämiseksi. Omaan työhön ja hankkeeseen perehtymisen ohella on koottu tietoa 

erilaisista alueellisista, valtakunnallisista ja kansainvälisistä integraatiomalleista ja tietolähteistä. Nykytilan 

selvityksessä pyritään kuvaamaan sekä hallinnollista että palvelutuotantoon liittyvää sote-integraatiota Keski-

Suomessa. Integraatioprosessin yhtenä keskeisenä tavoitteena on palveluprosessien integraation tarkastelu 

moniongelmaisten ja paljon palveluja käyttävien henkilöiden näkökulmasta.  

 

7.3.4 LAPSET, PERHEET LASTENSUOJELU - PROSESSI 

Lasten ja perheiden tilannetta on kartoitettu jalkautumalla ja tapaamalla henkilökohtaisesti useita eri 

avainhenkilöitä sosiaali- ja terveys-, varhaiskasvatus-, perusopetus-, kulttuuri- ja liikunta-, sekä 

terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palveluista. Lisäksi on hyödynnetty raportteja, selvityksiä, voimassa 

olevia työryhmiä ja eri alojen asiantuntijoita. Tapaamisten avulla on viety tietoa kentälle sote- uudistuksesta, 

hahmotettu lasten, perheiden ja lastensuojelun prosessien ja palvelumuotoilun nykytilaa sekä visioitu tulevaa. 

Lastensuojelunosalta on paneuduttu neljään osa-alueeseen: Toimivien käytäntöjen esiin nostamiseen, 

konsultaatiokäytäntöihin ja niiden kehittämiseen, arviointiosaamiseen ja sijaishuollon tiettyjen kipupisteiden 

korjaamiseen, 

 

7.4. TUTKIMUS, KOULUTUS, KEHITTÄMINEN 

Hankkeen esiselvitysvaiheessa tehtiin runsaasti kartoitus- ja suunnittelutyötä tutkimus-, koulutus- ja 

kehittämisosion suhteen. Työ nojasi mm. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja sairaanhoitopiirin 

perusterveydenhuollonyksikön yhteistyöhön. Lisäksi maakunnassa oli juuri koottu raportti ”Katri Ylönen:  

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusyhteistyön vahvistaminen”. Tämän pohjalta hankkeen aikana on 

kokoontunut maakunnan perinteinen tutkimus- ja koulutusyhteistyöryhmä, joka on entisestään laajentunut. 

Siinä ovat mukana alan oppilaitosten tutkijat ja opettajat, kuntien ja keskussairaalan ammattilaiset ja 

järjestötoimijoita. Tällä hetkellä työryhmä on järjestämässä työpajojen sarjaa, jossa rakennetaan tiekarttaa 

yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisyksikköön, joka rakentuu nykyisten perusterveydenhuollon 

yksikön, sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Keski-Suomen keskussairaalan tutkimuksen ja koulutuksen 
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vastuualueen toimintojen pohjalle. Verkostoyhteistyöhön kuuluvat vahvasti Jyväskylän yliopiston, 

ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston sekä kaupunkien ja kuntien ammattilaiset.  

8. SELVITYS HANKKEESSA JÄRJESTETYSTÄ KOULUTUKSESTA 

 

Hankkeessa on tähän mennessä järjestetty vain aloitusseminaari 6.10.2014. Seminaari koostui 

asiantuntijaluennoista ja työpajatyöskentelystä. Seminaariin osallistui noin 520 henkilöä. Osallistujat 

koostuivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista, kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoista, 

luottamushenkilöistä, järjestöjen ja yritysten edustajista, ICT -ammattilaisista, oppilaitosten, maakuntaliiton, 

ym. edustajista. Paikalla oli myös median edustajia ja kansanedustajia.  

Päivän jälkeen toteutettiin arviointikysely, johon saatiin 50 vastausta. Kyselyyn vastanneet antoivat hyvin 

positiivista palautetta. 

  

Taulukko 2. Aloitusseminaarin arviointikyselyn tulokset 

 

Kirjallisessa palautteessa vastaajat antoivat erinomaista palautetta päivän hengestä. Suuri joukko osallistujia 

motivoi ja loi intoa sote-uudistukseen. Tilaisuudessa kävi selväksi, että ihmisillä on vahva halu tulla mukaan 

tekemään uudistusta ja antamaan oma panoksensa.  
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9. HANKKEEN TOTEUTUMINEN SUHTEESSA 

HANKESUUNNITELMAAN   
 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen päätavoite on rakentaa Keski-Suomeen asukas- ja asiakaslähtöinen 

tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämä 

päätavoite on jaettu neljään osatavoitteeseen:  

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen palvelutuotantojärjestelmä 

uudelleen organisoimalla – Laajan palveluintegraation toteutus asiakaslähtöisinä 

palvelukokonaisuuksina 

2. Koska uudessa mallissa järjestämis- ja tuotantovastuuta keskitetään, varmistetaan 

lähipalveluiden toimivuus useilla eri tavoilla. 

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisosaamisen parantaminen kaikilla tasoilla 

4. Uuden alueellisen kehittämis-, koulutus- ja tutkimus-rakenteen luominen sosiaali- ja 

terveyspalveluiden laadun ja kehittymisen varmistamiseksi 

 

Hankkeen kokonaisuus on työn edetessä muodostunut kuvion 4. mukaiseksi: 

 

Kuvio 4. Keski-Suomen SOTE 2020- hankkeen kokonaisuus 
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Mitä pidemmälle hanke etenee sitä selvemmäksi käy, että hankkeen kokonaisuus on äärettömän tärkeä. Yllä 

esitetyssä kuviossa olevat neljä kokonaisuutta edellyttävät kaikki toisiaan ja yhtäaikaista toteutusta. Toisaalta 

on erinomaisen vaikeaa pitää yhtä aikaa kaikkia ”palloja ilmassa”. Mutta näin suuri uudistus vaatii juuri sitä. 

Tähän tarvitaan koko maakunnan muutostahtoa.  

Hanke on edennyt siten, että kaikkien osioiden osalta ollaan nykytilan kartoitus-, analyysi- ja 

verkostoitumisvaiheessa. Tuotantomallin osalta on ehditty tehdä jo yksi kokeilu – Keski-Suomen sote-

tuotantomalli v.1.0. Vain osaamisen kehittäminen odottaa vielä sitä vaihetta, että meillä on parempi hahmo 

uudesta toimintakokonaisuudesta, henkilöstörakenteesta ja osaamistarpeista. Vasta sitten voimme toden 

teolla paneutua siihen osioon. Tässä vaiheessa voimme tehdä henkilöstön kehittämistyötä siten, että otamme 

henkilöstön vahvasti mukaan kaikkeen rakenteelliseen ja sisällölliseen kehittämiseen.  

 

10. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 

JA SELVITYS MITEN TOTEUTUMISTA ARVIOIDAAN 

Hankkeen tavoitteiden toteutumista on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida, koska hanke on vasta aivan 

alkumetreillä. Hankkeen työntekijätiimi on toiminut kokonaisuudessaan vasta noin kuukauden. Hankkeen 

arviointisuunnitelman mukaista seurantaa on järjestetty dokumentoinnin muodossa hankkeen alusta lähtien.  

Vertaisarvioinnin aloittamisesta on neuvoteltu Pohjois-Karjalan Siun sote –hankkeen kanssa ja se toteutetaan,  

mikäli se saa Kaste-rahoituksen.  

Olemme odottaneet THL:n arviointityöpajaa, joka luvattiin järjestää heti alkusyksystä mutta sitä ei ole vielä 

järjestetty. Tulemme käyttämään hankesuunnitelman mukaisesti THL:n arviointitukea. 

 

11. HANKKEEN TALOUS 

Koska hankkeen pääsi aloittamaan toimintansa suunniteltua myöhemmin, ei hankkeen talous ole toteutunut 

suunnitellussa muodossa. Hankkeelle on tähän mennessä syntynyt lähinnä henkilöstökuluja ja niitäkin 

huomattavasti suunniteltua vähemmän. Lisäksi kuluja on syntynyt tietokoneiden ja puhelinten hankinnasta 

sekä vuokrista. Kun kuntaosuutta on suunniteltu maksettavaksi tänä vuonna 100 000 euroa, jää valtionosuutta 

haettavaksi tässä hakemuksessa vain 43 368 euroa.  
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 Valtionavustus- 

päätöksessä 

hyväksytyt 

kustannukset 

Kirjanpidon mukaiset 

kustannukset hank- 

keen alkamisajan- 

kohdasta lukien 

Kirjanpidon mukaiset 

kustannukset 

maksatusjaksolta 
   1.3.2014-31.10.2014 

 

 

 

Henkilöstömenot, joista 964 480 117 079 117 079 
Projektiin palkattava henkilöstö 948 480   
Työpanoksen siirto kunnalta 16 000   
    
Palvelujen ostot yhteensä, josta 220 400 8 525 8 525 
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 149 700 3 161 3 161 
Painatukset ja ilmoitukset 8 000 728 728 
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 13 000 1 603 1 603 
Matkustus- ja kuljetuspalvelut 15 000 1 777 1 777 
Koulutus- ja kulttuuripalvelut 6 300 300 300 
Muut palvelujen ostot 28 400 956 956 
    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 39 140 9 805 9 805 
    
Vuokrat 59 200 7 851 7 851 
    
Investointimenot yhteensä, josta 0 0 0 
Aineettomat hyödykkeet    
Koneet ja kalusto    
Muut investointimenot    
    
Muut menot 16 780 108 108 
    
Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 1 300 000 143 368 143 368 
- Valtionavustukseen oikeuttamattomat 

kustannukset 

   

- Tulorahoitus    
- Muu kuin julkinen rahoitus    
Valtionavustukseen  oikeuttavat 

kustannukset 

1 300 000 143 368 143 368 

Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 325 000 100 000 100 000 
Muu julkinen rahoitus    
Haettava valtionavustus 975 000 43 368 43 368 

 

Taulukko 3. Hankkeen talouden toteutuminen 

 

 

 

 


