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1 HANKKEEN TAVOITTEET LÄHIPALVELUIDEN MÄÄRITTE-

LYTYÖLLE 

 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoitteissa todetaan lähipalveluiden 

määrittelyn osalta muun muassa seuraavaa: 

 

”Koska järjestämisvastuuta keskitetään uudessa mallissa, lähipalveluiden toi-

mivuus on varmistettava monin tavoin. Järjestämislakityöryhmän väliraportissa 

41 todetaan, että sote-alueiden tulee laatia suunnitelma alueensa asukkaiden 

lähipalvelujen turvaamiseksi niin, että asukkaiden perustuslain mukainen yh-

denvertaisuus toteutuu. Tämä tarkoittaa myös palvelujen alueellisen saata-

vuuden ja saavutettavuuden turvaamista. 41 STM 2013b, 17 29. Jotta tavoite 

voisi toteutua, tarvitaan uusia ja joustavia tapoja saada kuntalaisten tarvitse-

ma asiantuntemus ja palvelu lähelle. Lähipalveluiden turvaamisen suunnitel-

man sisältöjä ei ole järjestämislakityöryhmän väliraportissa tarkemmin määri-

telty. Hankkeessa luodaan lähipalvelujen alueellinen määritelmä ja sen pohjal-

ta tehdään ja pilotoidaan sote-alueen lähipalvelujen turvaamisen järjestämis-

suunnitelma yhteistyössä kuntien kanssa.  

 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon peruspal-

velujen vahvistaminen muun muassa siten, että kuntalaisen tarvitsema asian-

tuntijuus saadaan tuotua lähipalveluihin. Tämä edellyttää liikkuvien asiantunti-

joiden lisäksi etäpalvelumallien käyttöönottoa ja sähköisten palvelujen hyödyn-

tämistä, kuten nettipohjaisia neuvonta- ja tukimuotoja, etäkonsultaatiota, pyö-

rillä kulkevia palveluja sekä olemassa olevan sote-infrastruktuurin ja tarpeen 

mukaan myös muiden käytettävissä olevien tilojen ”tehokkaampaa” hyödyn-

tämistä. 

 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke tulee tekemään tiivistä yhteistyötä Kuntalii-

ton lähipalveluhankkeen kanssa hyödyntäen ko. hankkeessa tuotettua tietoa 

ja tutkimustuloksia alueen kehittämisessä ja lähipalveluiden määrittelyssä. 

Yhteinen alueellinen näkemys lähipalveluista edistää niiden suunnitelmallista 

järjestämistä millä tahansa mallilla. Lähipalvelumäärittelyjä on tehty monissa 

keskisuomalaisissa kunnissa osana palvelulinjaus- ja strategiatyötä. Aiheesta 
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on olemassa määrittelyä pohjustavaa valtakunnallista aineistoa.”  Hankesuun-

nitelma.  

 

Lähipalvelut, palveluverkot sekä asiakkaiden osallisuus ovat olleet läpileikkaa-

via teemoja koko Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa. Yhteistyötä on teh-

ty Kuntaliiton ”Vaikuttavat lähipalvelut” -hankkeen kanssa ja erityisasiantuntija 

Antti Kuopila Kuntaliitosta on ollut tiiviisti mukana lähipalvelut ja palveluverkko-

työryhmän työskentelyssä. Kuntaliiton Vaikuttavat lähipalvelut -projekti on 

myös julkaissut vuonna 2014 oppaan: ”Lähipalvelut -mitä nekin nyt ovat?” Jul-

kaisussa taustoitetaan ja määritellään lähipalveluita sekä niihin olennaisesti 

liittyviä periaatteita. Tarkoituksena on avata keskustelua ja rohkaista tarkaste-

lemaan lähipalveluja kuntatasolla.  

 

Hankkeen tavoitteiden näkökulmasta voidaan todeta, että yksityiskohtaista 

lähipalveluiden määritelmää, jossa nimettäisiin lähipalvelut yksilöidysti ja mää-

riteltäisiin tavoite-etäisyydet, ei pystytä tekemään. Kuntaliitto on todennut, että 

yksiselitteistä lähipalveluiden määritelmää ei pystytä tekemään valtakunnan 

tasolla ja näyttää, että maakunnankin tasolla näkemykset lähipalveluista poik-

keavat suuresti toisistaan riippuen kansalaisten asuinpaikasta. Tämän vuoksi 

hankkeessa päädyttiin esittämään Keski-Suomen sote -palvelumallia, jonka 

pohjalta maakunnassa on syytä käydä vielä keskustelua palveluverkkoa ra-

kennettaessa. Tässä selvityksessä pyritään tuomaan esiin niitä näkökulmia, 

joita pitäisi suunnittelussa ottaa huomioon. Osittain samoja asioita on koottu ja 

tarkemmin kuvattu Päivi Koikkalaisen raportissa: Yhdessä hyvästä parem-

paan, Keski-Suomen uudistuvat ja integroituvat sote -palvelu. 

  

Tavoitteissa olleisiin pilotointeihin ei hankkeen aikana päästy. Kunnissa on 

jossain määrin kiinnostutusta esimerkiksi liikkuvien palveluiden testaamiseen, 

mutta vaadittavia resursseja ei kuitenkaan löytynyt. Esimerkiksi monipalvelu-

auton hankkiminen olisi vaatinut useamman kunnan yhteisen investoinnin ja 

sellaiseen halukkuutta ei löytynyt. Sähköisten palveluiden kehittämisestä on 

paljon puhuttu hankkeen aikana, mutta toteutukseen asti tässäkään asiassa ei 

suuressa määrin edetty. Joitakin pieniä kokeiluja on tehty vanhusten kotihoi-

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/68431_K-S_SOTE_2020_-Kastehankesuunnitelma_fin.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/68431_K-S_SOTE_2020_-Kastehankesuunnitelma_fin.pdf
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/lahipalvelut/Sivut/default.aspx
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3056
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82444_Yhdesssa_hyvasta_parempaan_Keski_Suomessa_valmis_3_.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82444_Yhdesssa_hyvasta_parempaan_Keski_Suomessa_valmis_3_.pdf
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dossa sekä omahoitoa on kehitetty terveydenhuollossa hankkeen aikana, mut-

ta ei varsinaisesti hankkeen toimesta. 

 

 2 PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROK-

SELLA SYKSYLLÄ 2014 

 

Palveluverkon selvittämistyö käynnistettiin syksyllä 2014 ja hankesuunnitteli-

jan toimesta tehtiin kuntakierros, jossa tavattiin pääasiassa kuntien perustur-

vajohtajia. Tilaisuuksissa keskusteltiin kuntien palvelurakenteesta, kartoitettiin 

kuntien nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelupisteet sekä kes-

kusteltiin johtajia askarruttavista kysymyksistä liittyen sote-uudistukseen.  

Kuntakierroksella nousi esiin seuraavia perusturvajohtajia askarruttavia kunta-

sote rajapinnalla olevia yhteistyökysymyksiä, joista toivottiin yhteistä keskuste-

lua tulevaa tuotantorakennetta suunniteltaessa: 

 

• Miten työllisyyden hoito jatkossa järjestetään erityisesti vaikeasti työllis-

tyvien henkilöiden kohdalla?  

• Miten jatkossa järjestetään koulu- ja opiskelijaterveydenhoito, psykolo-

gipalvelut ja kuraattoritoiminta koululaisia ja opiskelijoita parhaiten pal-

velevalla tavalla? Joissakin kunnissa nämä ovat osa sivistystointa. 

• Työterveyshuollon järjestäminen 

• Hyvinvointikertomukset, vanhuspoliittiset ohjelmat ym. Kuka kantaa 

näistä päävastuun? 

• Vanhusneuvostot, vammaisneuvostot, vapaa-aikalautakunnat ym. kan-

salaisfoorumit. Kuka näistä vastaa, koska monissa kunnissa niiden toi-

minnasta on tähän asti pitkälti huolehdittu sote -palveluiden toimesta? 

• Kylätoimikuntien ja järjestöjen rooli tulee selkiyttää, koska se oli hyvin 

vaihteleva eri kunnissa. Joissakin kunnissa järjestöjen roolia ei tunnis-

tettu ollenkaan ja joissakin kunnissa järjestöt olivat toimijoina palvelu-

tuotannossa. 

• Yhteispalvelupisteiden toiminta ja vastuut tulevaisuudessa pitäisi kir-

kastaa. Minkä vastuu toimipisteiden ylläpidosta on valtionhallinnolla ja 

kuka jatkossa toimii kuntien tasolla yhteistyökumppanina? 
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Julkisten toimipisteiden selvitystyön lisäksi yksityisten sosiaali- ja terveyspal-

veluiden palvelupisteistä pyydettiin luettelo aluehallintovirastolta. Keski-

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon julkisten ja yksityisten toimipisteiden 

osoitetiedot, lukuun ottamatta kotihoitoa ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuol-

toa, vietiin karttapohjalle. 

 

3 LÄHIPALVELUT JA PALVELUVERKKO TYÖRYHMÄ 

 

Ohjausryhmä nimesi 28.10.2014 kokouksessaan Lähipalvelut ja palveluverkko 

-työryhmän, jonka tavoitteena on kuvata tuleva Keski-Suomen sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palveluverkko ja tehdä lähipalveluiden määrittelyä sekä pilotoi-

da uusia toimintatapoja. Keskeisenä periaatteena on vahvistaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluja, jotta kuntalaisille turvataan heidän tarvitsemansa 

palvelut ja asiantuntijuus mahdollisimman lähellä asukkaita. Keskeisessä 

asemassa ovat toimivat lähipalvelut, muutkin kuin sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Siksi tulevan palveluntuottajatuottajaorganisaation ja kuntien välisen yhteis-

työn turvaaminen nousee keskeiseen asemaan lähiyhteisöjen voimavaroja 

hyödyntäen ja tukien.  

 

Lähipalvelut ja palveluverkkotyöryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa ja 

työryhmän kokouksissa on käyty hyvää keskustelua Keski-Suomen sote-

palvelumallista ja evästetty hanketta kehittämistyön eteenpäin viemisessä. 

Työryhmän kokousten muistiot ja liitemateriaalit.  

 

4 HANKKEEN KUNTAKIERROS TALVELLA 2014–2015 

 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke toteutti hankekuntiin kuntakierroksen tal-

vella 2014–2015. Kussakin kunnassa järjestettiin päivällä tilaisuus sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisille sekä päättäjille. Tilaisuuksissa informoitiin 

sote-uudistuksen vaiheesta, keskusteltiin asiakaslähtöisyydestä ja koottiin 

kunnan hyviä käytäntöjä. Samana iltana kussakin kunnassa järjestettiin kunta-

laistilaisuus. Näihin tilaisuuksiin osallistui myös kuntien virkamiehiä ja lähes 

kaikissa oli myös kunnanjohtajan puheenvuoro. Kuntalaisilloissa tiedotettiin 

http://jkl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ad95a8ddb8b4472797a59cc1ebf90b8a
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82194_Lahipalvelut_ja_palveluverkko.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluverkot
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sote-uudistuksen vaiheesta, informoitiin kuntalaisia Kuntaliiton valmistelemas-

ta lähipalvelumallista sekä käytiin noin tunnin mittainen keskustelu kuntalaisille 

erityisen tärkeistä lähipalveluista.  Henkilöstötilaisuuksissa oli yhteensä 848 

osallistujaa ja kuntalaisilloissa 632 osallistujaa. Molemmista tilaisuuksista ke-

rättiin kirjallista materiaalia sekä palautetta (kuva1). Noin puolet kuntalaisilto-

jen osallistujista jätti myös kirjallisen palautteen siitä, mitkä ovat heidän mie-

lestään kolme tärkeintä lähipalvelua sekä miten palvelut tällä hetkellä toimivat 

ja miten niitä pitäisi kehittää. 

 

 

 Eniten esiin nousivat: terveyspalvelut (hammashoito, laborato-

rio), ensivaste, liikenneyhteydet, tietoliikenteen toimiminen, polii-

sin palvelut, apteekki, koulut, päivähoito, kaupat, pankit, liikunta-

palvelut, lapsiperheiden ja vanhusten kotipalvelu 

 Turvallisuutta tuovien palveluiden merkitys korostui erityisesti 

pienissä ja syrjäisimmissä kunnissa (terveyspalvelut, ambulans-

si, poliisi) 

 Valtionhallinnon palveluiden kaikkoaminen puhutti ja aiheutti 

harmistusta 

 Järjestöjen merkitys asukkaiden turvattomuuden ja yksinäisyy-

den ehkäisyssä nousi usein esille 

 Halukkuutta pilotointeihin on kunnissa (sähköiset palvelut, liikku-

vat palvelut)  

 Koettiin, että asukkaat ovat epätasa-arvoisessa asemassa pal-

veluiden saatavuuden suhteen/ sattumanvaraisuus 

 Tulee muistaa, että julkisten palveluiden säilyminen kunnassa 

tukee muuta elinkeinopolitiikkaa ja asumista kunnassa 

 Useissa kunnissa oltiin myös tyytyväisiä palveluihin ja pelättiin 

niiden heikkenevän 

 Paikallistuntemusta arvostetaan ja pelättiin sen katoavan suu-

ressa organisaatiossa 

http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/lahipalvelut/Sivut/default.aspx
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 Asiakaslähtöisyys, asiakkaan omat valinnanmahdollisuudet ja 

palveluohjauksen merkitys nousivat esille 

 Ennaltaehkäisevä työ ja matalan kynnyksen palvelut, liikunta ja 

kulttuuri tulee muistaa 

 Lapsiperheiden palvelut puhuttivat, erityisesti lapsiperheiden en-

naltaehkäisevät palvelut, kuten lapsiperheiden kotipalvelun saa-

tavuus 

 Erikoissairaanhoidon ”jalkautuminen” kuntiin  kuntalaisten tak-

sikyydit keskussairaalalle 

 Palvelupisteiden aukiolopäivien määristä, aukioloajoista ja kilo-

metrimääristä ei paljoakaan puhuttu  

 

Kuva 1. Palautteista esiin nousseita asioita 

 

Palautteiden pohjalta koottuja uudistuksen kipukohtia:  

1. Kuntalaisten kokema yksinäisyys ja turvattomuus vs. luottamuksen raken-

taminen 

2. Keskittämisen pelko vs. resurssien suuntaaminen lähi- ja peruspalveluihin 

sekä ko. palveluiden turvaaminen jatkossa 

3. Kasvottomien standardipalvelujen kehittäminen suuressa organisaatiossa 

vs. paikallistuntemuksen säilyttäminen palvelutuotannossa 

4. Annetaanko palvelujen karata vai ryhdytäänkö kokoamaan palveluita esi-

merkiksi ”hyvinvointiasemille” ja esitetään samalla resurssien tehokkaampaa 

käyttöä? 

5. Hyödynnetäänkö järjestöjen ja yritysten toimintaa ja osaamista vai koetaan-

ko ne menoeräksi ja vaivaksi? 
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6. Miten joku kunta voi tarjota hyvinvointituvan ja -koordinaattorin ja toisessa 

kunnassa peritään maksu jokaisesta tilasta? 

7. Miksi kuntalaiset eivät saa yhteyttä palveluihin, miksi heitä käännytetään 

pois? 

Keski-Suomen sote - palvelumallia ryhdyttiin määrittelemään seuraavien 

aineistojen pohjalta: 

 Perusturvajohtajien tapaamiset 

 Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute 

 Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella 

 Kysely lähipalveluista järjestöille ja niiden jäsenistölle 

 Peurunka seminaarien aineistot 

 Palveluohjauskysely  

 Työryhmien ja hanketiimin keskustelut 

 

Keski-Suomen sote-palvelumallin tavoitteena on luoda yhteinen konsep-

ti maakuntaan, jossa korostuvat:  

 

 Asukas-/ asiakaslähtöisyys 

 Asukkaiden/ asiakkaiden osallisuus päätöksenteossa ja palveluita 

 suunniteltaessa sekä toteutettaessa 

 Asiakkaiden omien valintojen mahdollistaminen 

 Lähi- ja peruspalveluiden vahvistaminen  

 Valmistautuminen uuden sairaalan toimintaan v.2020 

 Integraation edistäminen ratkaisuissa 

 ”Hyvinvointiasema”-konseptin kehittäminen 

 Palvelusuunnitelmien yhdenmukaistaminen ja palveluohjauksen kehit-

täminen 

o Sähköiset ratkaisut 

o Hyvinvoinnin edistäminen 

o Lähiyhteisön tuki, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa tehtävä 

yhteistyö 
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Palvelumallin suunnittelussa esiin nousseet kaksi näkökulmaa: 

1. Paikallisen autonomian tarve 

• Paikalliset hyvät käytännöt 

• Asiakastuntemus ja – osallisuus 

• Omaiset, naapurustot, järjestöt, yritykset 

• Pysyvä henkilöstö 

• Ennaltaehkäisevät, perus- ja lähipalvelut 

 

2. Maakunnallisen yhtenäistämisen tarve 

• Yhteentoimivat tietojärjestelmät ja teknologian kehittäminen 

• Osaamisen tukirakenteet 

o Konsultaatiot, liikkuvat palvelut, videoyhteydet, 

jne. 

• Maakunnan yhteiset 

o Linjaukset/strategiat 

o Prosessit  

o Erityispalvelut/osaaminen 

 

Keski-Suomen sote -palvelumalli esiteltiin Lähipalveluseminaarissa 1.9.2015, 

jonka jälkeen palvelumallia on muokattu edelleen erilaisissa ryhmissä käytyjen 

keskustelujen ja kommenttien pohjalta. Viimeisin versio palvelumallis-

ta, kuntien ja maakunnan hyvinvointivastuun jakautumisesta sekä asukkaiden 

osallisuudesta esiteltiin palvelutuotantoseminaarissa 29.4.2016. 

 
 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82548_Lahipalvelut_ja_palveluverkkotyoryhman_koonti.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82548_Lahipalvelut_ja_palveluverkkotyoryhman_koonti.pdf
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Kuva 2. Keski-Suomen sote -palvelumalli 

 

Tulevassa tuotantorakenteessa on tärkeää selkeästi kuvata peruskunnan rooli 

terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Asukkaiden hyvä arki ja siinä selviytymi-

nen luodaan lähellä kuntalaisia. Keskeistä tässä työssä on kunnan elinvoimai-

suuden yläpitäminen esimerkiksi hyvät liikenne ja tietoliikenneyhteydet, arjen 

palveluiden tukeminen, kaavoitus, kulttuuri ja liikuntapalvelut. Tärkeää on kiin-

nittää huomiota asukkaiden arjessa selviytymiseen omaehtoisesti tai omaisten 

ja yhteisön tuella. Myös järjestöjen ja yritysten rooli asukkaiden hyvinvoinnin 

edistämisessä tulee paremmin huomioida. 

Niissä tilanteissa, kun sote palveluita tarvitaan, ne tulee tuottaa lähtökohtai-

sesti lähipalveluina. Kotiin tuotavia palveluita (liikkuvia ja sähköisiä) tulee voi-

makkaasti kehittää tulevaisuudessa. Etäkonsultaatioiden mahdollistamista 

pitää parantaa ja eritysosaajien liikkuvuutta hyvinvointiasemille tulee lisätä.  

Erityistason palveluita tuotetaan kauempana asiakkaista vain niissä tilanteis-

sa, kun palvelu edellyttää erityisen suuria investointeja ja niihin liittyvää eri-

tyisosaamista. Palvelumallissa (kuva 2) on viisi keskeistä periaatetta, jotka 

tulee pitää mielessä palveluita kehitettäessä kaikkien ikäryhmien osalta: 

1. Yhteistyön merkitys eri toimijoiden kesken (sote, kunta, järjestöt, yritykset) 

sekä integraation toteutuminen 
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2. Palveluohjauksen toimivuus: palveluihin ohjustilanteessa, palveluiden si-

sällä sekä paljon palveluita käyttävien asiakkaiden henkilökohtainen palve-

luohjaus 

3. Sähköiset palvelut, sähköinen asiointi ja omahoito 

4. Yksi asiakas, yksi suunnitelma. Erityisen tärkeää tähän on kiinnittää huo-

miota paljon palveluita käyttävien asiakkaiden kohdalla. 

5. Liikkuvat palvelut ja etäkonsultaatiot sekä niiden kehittäminen  

Asiakaslähtöisyydestä tulee olla vahvasti kaiken toiminnan taustalla. Asiakas-

lähtöisyydestä on keskusteltu paljon hankkeen aikana ja tätä keskustelua on 

syytä jatkaa, koska yhteistä näkemystä asiasta ei ole ja uusi ajattelutapa vaatii 

vielä paljon asenteiden muutosta. 

 

Kuva 3. Kunnan hyvinvointityö ja sote-keskus/hyvinvointikeskus 
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 Sote-/Hyvinvointikeskukset ovat erikokoisia (erilainen palveluvalikoi-

ma) eri kunnissa/alueilla (kuva 3) 

 Niiden sisältö suunnitellaan paikallisista tarpeista lähtien erikois- ja eri-

tyispalveluiden tuki mukaan lukien  

 Hyvinvointituvat ovat pääsääntöisesti kunnan tai kunnan sekä järjes-

töjen yhdessä organisoimaa palvelua ja toimintaa 

 Hyvinvointituvassa voidaan tuottaa sote – palveluita tai hyvinvointituvan 

toimintoja voidaan tuottaa hyvinvointikeskuksessa paikkakunnan asu-

kastarpeiden mukaisesti 

 

 

 

Kuva 4. Kaikkien ikäryhmien yhteinen palvelumalli 

 

Kuvassa (kuva 4) on pyritty kuvaamaan kaikkien ikäryhmien yhteisiä sote-

palveluita. Luettelot eivät ole täysin kattavia, mutta suuntaa antavia.  
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Kuva 5. Lasten, nuorten ja perheiden palvelumalli 

 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelumallia (kuva 5) on valmisteltu Petri Oino-

sen vetämissä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisryhmissä. 

Tämän mallin pohjalta Keski-Suomeen ollaan hakemassa hallituksen kärki-

hankerahoitusta lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämiseen. 
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Kuva 6. Ikääntyneiden palvelumalli 

 

Ikääntyneiden palvelumallia (kuva 6) on kehitetty Tuija Koiviston vetämissä 

ikääntyneiden palveluita kehittävissä työryhmissä. Myös ikäihmisten osalta 

Keski-Suomi jättää hakemuksen hallituksen I&O kärkihankkeeseen ja tämä 

työskentely on ollut pohjana hankehakemuksen valmistelulle. Ehdotus: Keski-

Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma vuonna 2020. 

 

5 OPTIMAALISEN PALVELUVERKON SIMULOINTIMALLI 

 

Hankkeen toimesta kilpailuteltiin palveluverkon nykytilan kuvauksen ja opti-

maalisen palveluverkon simulointimallin toteuttajia kesällä 2015. Palvelutuotta-

jaksi valittiin Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab, Järvenpäästä. Hankinnan 

tuloksena oli tarkoitus syntyä simulointityökalu, jolla kuvataan palveluiden ny-

kytilanne sekä luodaan erilaisia kuvauksia Keski-Suomen sosiaali- ja terveys-

palveluiden optimaalisesta palveluverkosta tulevaisuudessa. Toteuttamisen 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81774_valmis_Tuija_Ehdotus_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta.pdf
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alkuvaiheessa sovittiin työnjako, jossa hanke toimittaa palveluiden toteumatie-

dot, henkilöstötiedot ja kustannustiedot vuosilta 2013 ja 2014, toimipisteiden 

osoitetiedot sekä väestötiedot paikkatietoperusteisesti. Sosiaalitaito valmiste-

lee kuvauksen palveluverkon nykytilasta ja optimaalisen palveluverkon simu-

lointimallit.  

 

Taustatietojen kokoamista ei kuitenkaan pystytty suorittamaan, joten nykytilan 

kuvaus ei toteutunut suunnitellusti ja simulointityökalua voidaan käyttää lähin-

nä palveluverkon simulointiin väestötietojen ja nykyisten palvelupisteiden osoi-

tetietojen pohjalta. 

 

Taustatietojen keräämisessä ilmenneet ongelmat: 

 ”Tuotteistus”, henkilöstömäärät ja hinnoittelu eivät ole vertailukelpoisia 

eri tuotantoyksiköissä 

 Kirjaamismenetelmien erilaisuus 

 Kaikkea ei kirjata 

 Toteumatiedon tuottajien suuri määrä alueella 

 Tietojen saaminen järjestelmistä ja muistiinpanoista ongelmallista 

 Tietoja toimitetaan erilaisissa muodoissa 

 Tietojen kokoamiseen käytetty aika (keskimäärin 1,5 kk) 

 Kaikkia tietoja ei saatu tai pystytty toimittamaan 

 

Kokonaan puuttuvat tiedot: 

 Osa sosiaalipalveluiden tiedoista puuttuu 

 Kirjaamattomat tiedot 

 Oppilas- ja opiskelijahuollon tietoja ollaan keräämässä 

 Yksityiset terveyspalvelut 
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 Työterveyshuolto 

 Työllisyyspalveluihin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

Tuotteistamisessa, hinnoittelussa ja kirjaamiskäytännöissä on vielä paljon 

puutteita ja yhtenäistämisen tarvetta. Nämä asiat on havaittu ja kehittämistyö-

tä on ryhdytty tekemään useilla eri alueilla. Myös Kanta -järjestelmän käyt-

töönotto ja laajentaminen tuovat helpotusta edellä mainittuihin ongelmiin.  

Optimaalisen palveluverkon simulointityön raportti on luettavissa linkistä. Si-

mulointityökalun jatkokehittämisestä ja sen käytöstä palveluverkon suunnitte-

lussa tulevaisuudessa päättää maakunnallinen palvelutuotantotyöryhmä. 

 

6 ASUKKAIDEN OSALLISUUS  

 

Lähipalvelut ja palveluverkkotyöryhmässä kuvattiin myös asukkaiden osalli-

suutta ja hyvinvointivastuun jakautumista tulevassa sote-rakenteessa. Tämän 

kokonaisuuden käsittely jäi kuitenkin hyvin vähälle ja näistä molemmista asi-

oista on syytä jatkaa keskustelua sekä tehdä tarkempia kuvauksia ja sopi-

muksia. 

Asukkaiden osallisuutta tulee parantaa 

Asukkaiden osallisuus tulee olemaan keskeisesti esillä tulevassa sote-

rakenteessa ja siitä on todennäköisesti tarkempia kirjauksia sote-

järjestämislaissa. Asukkaiden /asiakkaiden osallisuudesta on jo tähänkin 

mennessä säännöksiä useissa sote palveluita säätelevissä laeissa, mutta asi-

an suhteen on vielä paljon parannettavaa. Tähän on koottuna se lainsäädän-

tö, mikä jo nyt säätelee asiakkaiden osallisuutta. 

 Perustuslaki (1999/731) 

 Kuntalaki (2015/410) 

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812 

 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785 

http://www.kanta.fi/
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82676_82482_Riitan_raportti_Optimaalinen_palveluverkko_ja_simulointityokalu_raport.pdf
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 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (2012/980) 

 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimis-

ta (1987/380) 

 Sosiaalihuoltolaki (2014/1301) 

 Nuorisolaki (2006/72) 

 Lastensuojelulaki (2007/417) 

 Perusopetuslaki (1998/628) 

 Terveydenhuoltolaki (2010/1326) 

 

Tällä hetkellä käytössä olevia asukkaiden/asiakkaiden osallisuuden 

muotoja 

• Omien palveluiden sisältöön vaikuttaminen (asiakaslähtöisyys, 

henkilökohtainen suunnitelma, valinnanvapaus, itsemääräämisoi-

keus, omahoidon ja arjessa pärjäämisen tukeminen) 

• Palveluiden kehittämiseen osallistuminen (kokemusasiantuntijat, 

asiakasraadit, asiakaskyselyt, neuvostot, kehittämisryhmät, vies-

tintä, avoimet palautekanavat) 

• Asuinalueella tapahtuva osallistuminen (kuntalaistilaisuudet, alue-

toimikunnat, sopimukset kylien ja järjestöjen kanssa, kansalaisfoo-

rumit, hyvinvointihankkeet) 

• Osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon (avoin tiedotta-

minen, keskustelutilaisuudet, palautekanavat, kyselyt, kansalais-

aloitteet, kansalaisraadit, valtuustot, neuvostot, parlamentit, vaiku-

tusten arviointi) 

• Lasten ja nuorten osallisuus huomioitava erikseen eri tasoilla 
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7 KUNNAN HYVINVOINTIVASTUU 

 

Kunnat toivovat edelleen keskustelua siitä, mitä hyvinvointivastuulla tarkoite-

taan ja miten kuntalaisten hyvinvoinnista huolehditaan yhteistyössä maakun-

nallisen sote järjestäjän sekä palvelutuotanto-organisaatioiden kanssa. Vas-

tuunjako tulisi näiden toimijoiden kesken olla selkeä. Vastuunjakoa on alusta-

vasti kuvattu seuraavalla kaaviolla. Erittäin tärkeää on kiinnittää huomiota kun-

tien ja sote -rakenteen yhteisen tietovarannon luomiseen ja yhteistyön tekemi-

seen strategiatyössä ja tietysti sen toteuttamisessa (kuva 7). 

 

Kuva 7. Hyvinvointivastuun jakautuminen tulevassa sote-rakenteessa 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 

• Kunnan on seurattava asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja ter-

veyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmit-

täin. Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutetuista 

toimenpiteistä on raportoitava kunnanvaltuustolle vuosittain. Li-
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säksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava hy-

vinvointikertomus. 

• Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoin-

nin ja terveyden edistämiselle tavoitteet. Lisäksi sen tulee määri-

tellä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Päätösten vaikutukset ihmis-

ten hyvinvointiin ja terveyteen on arvioitava ennakkoon ja otettava 

huomioon kunnan eri toimialojen päätöksenteossa. Kunnan eri 

toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edis-

tämisessä. Lisäksi kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen vastuutaho ja tehtävä yhteisyötä maakunnan sekä 

muiden kunnassa toimivien julkisten toimijoiden sekä yksityisten 

yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

 

Hyvinvointikertomuksessa on oltava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vah-

vistamat vähimmäistiedot. Kertomus on toimitettava Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitokselle sen määrittelemällä tavalla. 

 

Kunta tarvitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytännön toteut-

tamiseksi (aluehallintouudistuksen sivut) 

 pysyvät poikkihallinnolliset yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet (hyvin-

vointityöryhmä ja terveyden edistämisen koordinaatio), 

 hallinnonalojen rajat ylittäviä johtamisen käytäntöjä ja vastuunottoa, 

 sitoutumista hyvinvointitavoitteisiin kuntasuunnittelussa, 

 ajantasaista tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niihin vai-

kuttavista tekijöistä, 

 vaikuttavia terveyden edistämisen käytäntöjä sekä 

 ehkäisevän työn ammatillista osaamista ja riittävää henkilöstöä. 

 

Kunnan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen koordinaattorin tehtäviä 

esimerkiksi (THL): 

 raportoiminen kaupungin/kunnan johtoryhmälle hyvinvointitilanteesta 

 kunnan johtoryhmän jäsenyys 

http://alueuudistus.fi/etusivu
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 hyvinvointikertomustyön koordinointi 

 yhteistyöstä huolehtiminen kunnan toimialojen ja muiden toimijoiden 

kuten järjestöjen, yritysten ja seurojen välillä 

 hyvien käytäntöjen levittäminen 

 koulutusten järjestäminen 

 viestinnälliset tehtävät 

 kansallisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpa-

non tukeminen 

 mitä muuta? 

 

 8 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN ALUEELLI-

SESTI JA PALVELUJEN TUOTANNOSSA (MAAKUNTATASO) 

 

Sote -järjestämislain valmisteluteksteissä todetaan mm. 

• Maakunnan toiminnassa on arvioitava ennakkoon ja otettava 

huomioon päätösten vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin ja 

terveyteen, asetettava suunnittelussaan sosiaali- ja terveyspalve-

lujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät ja hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämisen tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat 

toimenpiteet ja vastuutahot. Maakunnan on valmisteltava omalta 

osaltaan valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus väes-

tön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä se-

kä toteutetuista toimenpiteistä. Kertomusta laadittaessa on kuulta-

va alueen kuntia. Hyvinvointikertomuksessa on oltava Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen vahvistamat vähimmäistiedot. Kertomus 

on toimitettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sen määritte-

lemällä tavalla.  

• Maakunnan on toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja 

tuettava niitä asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä. 
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Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet maakunnan tasolla 

• Maakunnan on kerättävä alueensa asukkaiden näkemyksiä väes-

tön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä sosiaali- ja terveyspalve-

lujen laadusta ja toimivuudesta. 

• Asukkaiden näkemykset on otettava huomioon laadittaessa sosi-

aali- ja terveysministeriölle maakunnan ehdotus siitä, miten alueen 

palvelut ja niiden kehittäminen sekä maakuntien välinen yhteistyö 

pitäisi ottaa huomioon järjestämispäätöksessä. 

• Asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista tulee edistää siten kuin 

maakuntalaissa säädetään. 

 

Esimerkkejä maakunnan vastuista terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

sessä (THL): 

• Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman 

kokoaminen. Suunnitelmassa asetetaan yhteisiä tavoitteita 

• Alueellisen hyvinvointi- ja terveystiedon tuottaminen kunnille sekä 

tuki tiedon tulkitsemiseen 

• Saumattoman palveluketjun takaaminen hyvinvointia ja terveyttä 

edistävissä palveluissa yli kuntarajojen 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen jär-

jestäminen 

• Kehittämis- ja tutkimushankkeiden haku ja koordinointi 

• Kuntien tukeminen ennakkoarvioinnissa, hyvinvointikertomustyös-

sä, hyvinvointiryhmien työskentelyissä ja muissa kunnille asete-

tuissa terveyden ja hyvinvoinnin tehtävissä 

 
 

9 YHDISTYSTEN JA YRITYSTEN ROOLI HYVINVOINNIN EDIS-

TÄJINÄ 

 

Hankkeen aikana kokoontui useamman kerran työryhmä, johon kuulivat edus-

tajat seuraavista järjestöistä /organisaatioista: Keski-Suomen Yhteisöjen Tu-
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ki/KYT -järjestöpalvelut, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, 

Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys, Keski-Suomen Kylät, Keski-Suomen 

Sydänpiiri, Jyväskylän kaupunki/Vapari, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen 

SOTE 2020 -hanke, Karstulan kunta ja Äänekosken kaupunki.  

 

Työryhmä kävi laajaa keskustelua järjestöjen roolista hyvinvoinnin edistäjinä ja 

päätyi jättämään hankehakemuksen Raha-automaattiyhdistykselle toukokuus-

sa 2016. Hankehakemuksen keskeisenä perusteena oli kuntakierroksilla to-

dettu kansalaisten, varsinkin ikäihmisten, kokema yksinäisyys ja turvattomuus. 

Yhteisöllisyyden edistämisen ja oman elinympäristön tukirakenteiden löytämi-

sessä on vielä paljon tehtävää. 

 

Alla olevaan kuvaan (kuva 8) on kiteytetty ne tavoitteet/asiat, jotka Raha-

automaattiyhdistykselle jätettyyn hankehakemukseen kirjattiin. 

 

 

  

 

Kuva 8. Suunnitelma hyvinvointiyhteistyön kehittämiseksi Keski-Suomessa 
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On tärkeää korostaa järjestöjen ja yritysten roolia hyvinvoinnin edistämisessä 

kunnissa. Keski-Suomen kuntien nettisivuille tehdyn tarkastelun perusteella 

järjestöt ja yritykset ovat tällä hetkellä melko vaatimattomassa roolissa esi-

merkiksi kuntien strategioissa ja niiden toteuttamisessa. Seuraavat seikat on 

kuitenkin syytä tiedostaa: 

• Kunta voi hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua 

edistämällä kuntalaisten hyvinvointia suunnitelmallisesti ja aktiivi-

sesti. Tämä onnistuu eri hallinnonalojen, järjestöjen, yritysten ja 

asukkaiden hyvällä yhteistyöllä  

• Yhdistykset tunnistavat oman laajemman roolinsa kunnan hyvin-

vointitehtävän toteuttamisessa esim. hyvinvointisuunnitelman toi-

menpiteet näkyvät yhdistysten toimintasuunnitelmissa. 

• Kunnan roolia elinvoimaisuuden vahvistamisessa tulee korostaa 

• Asukkaiden omarahoitteisten palveluiden käyttö tulee tuoda vah-

vemmin julkisesti rahoitettujen palveluiden rinnalle (elinkeinotoi-

minnan kehittäminen, tukipalveluiden tuottajarekisterit jne.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


