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1 JOHDANTO 

 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke käynnistyi keväällä 2014. Hankkeen päättyessä 

31.10.2016 on aika arvioida hankkeen onnistumista. Koska hankkeen toivotut vaiku-

tukset ulottuvat laajoihin muutosprosesseihin sosiaali- ja terveysalan palveluraken-

teessa ja toimintakulttuurissa, ei kaikkien tavoitteiden onnistuminen ilmene heti hank-

keen päättyessä. Tämä päätösarviointi perustuu hankkeen kanssa yhteistyötä tehneiden 

henkilöiden näkemyksiin sekä hankkeen työntekijöiden itsearviointeihin. 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa ovat olleet mukana kaikki Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ja hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki.  

Kaksi- ja puolivuotisen hankkeen yhteistyöryhmien kokouksissa, tapahtumissa, koulu-

tuksissa ja kaikille avoimissa seminaareissa ja tapaamisissa on keskusteltu yli 4000 

ihmisen kanssa
1
. Keskustelujen aiheena on ollut uudenlaisen, asiakaslähtöisyyttä ja 

peruspalveluja vahvistavan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantomallin muodostami-

nen. Kuntalaisten kanssa on keskusteltu kuntalaisilloissa, neuvostoissa ja kokemusasi-

antuntijoiden tapaamisissa. Hankkeen työntekijät kehittivät malleja ja kokeiluja lähi-

palveluiden, palveluohjauksen, lasten ja perheiden palveluiden, ikäihmisten palvelui-

den sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation alalta.   

Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeella oli enimmillään kahdeksan työntekijää, joista 

kaksi työskenteli osa-aikaisesti. Työtä on tehty yhteistyössä keskisuomalaisten työ-

ryhmien kanssa. Työryhmät olivat: tuotantorakenne-, lähipalvelu-, palveluohjaus-, 

lapset ja perheet-, vanhuspalvelu- ja vammaistyöryhmät sekä integraatio-, tutkimus-, 

koulutus- ja kehittämistyöryhmä sekä päihde-, mielenterveys- ja aikuissosiaalityön 

työryhmä sekä sote-johtamisen oppisopimuskoulutuksien suunnittelutyöryhmä. Ryh-

mien jäsenet edustivat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella olevia kuntia, järjes-

töjä, yrityksiä, kokemusasiantuntijoita ja henkilöstöjärjestöjä. Toimintaa koordinoivat 

ja johtivat ohjausryhmä ja maakunnallinen seuranta- ja ohjausryhmä. Kun hanke päät-

tyi, palvelutuotantoryhmä sekä sen alaryhmät jatkoivat sote-mallin työstämistä Keski-

Suomen maakunnassa.  

                                            
1
 Keskisuomalainen 14.9.2016 



5 
 
Hankkeen aikana osallistuttiin myös valtakunnalliseen sote-uudistuksen suunnitteluun 

osallistumalla kokouksiin ja tapaamisiin ja tuomalla niissä esiin Keski-Suomen palve-

lujen kehittämisen näkökulmia. Hanketyöntekijä Petri Oinonen aloitti hankkeen lop-

pupuolella työskentelyn hallituksen LAPE -kärkihankkeen ohjausryhmässä ja hanke-

työntekijä Tuija Koivisto hallituksen I&O -kärkihankkeen ohjausryhmässä.
2
 Petri Oi-

nonen valmisteli hanketiimin tuella ja yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kans-

sa hankehakemuksen hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE). 

Tuija Koivisto valmisteli hanketiimin tuella ja yhteistyössä maakunnallisten toimijoi-

den kanssa hallituksen kärkihankkeeseen mukaan päässeen hankesuunnitelman Keski-

Suomen ikäihmisten kotihoidon uudistamisesta. 

Tähän päätösarviointiraporttiin on koottu ja tulkittu hankkeen viimeisen toimintavuo-

den tärkeimpien yleisötapahtumien osallistuja-arviot sekä verrattu viimeisen toiminta-

vuoden vastaanottoa hankkeen alkupuolen vastaanottoon. Hankkeen väliarviointi-

kyselyn tulokset on julkaistu raportissa ”Yhteistä ymmärrystä ja välineitä uuden toi-

minnan pohjaksi”, joka on saatavilla hankkeen nettisivuilla. 
3
 

Raportti sisältää päätösarviointikyselyn tulokset ja hankkeen työntekijöiden itsearvi-

oinnin koosteen. Lukijaa pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että Peurunka -

seminaarien ja teemaseminaarien keskiarvot on muodostettu asteikolla 1–4 ja päätös-

arviointikyselyn vertailuissa on käytetty asteikkoa 1–5.  

 

2 PEURUNKA -SEMINAARIT 

Hankkeen neljä Peurunka -seminaaria muodostuivat puolivuosittaisiksi kohokohdiksi, 

joilla oli suuri merkitys keskisuomalaisille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. Se-

minaarit antoivat mahdollisuuden verkostoitua ja osallistua palvelurakenteen uudis-

tukseen. Kylpylähotelli Peurunkaan kokoontui kuhunkin seminaariin nelisensataa so-

siaali- ja terveysalan ammattilaista, päättäjää ja kuntalaista keskustelemaan ja saamaan 

tietoa.  

                                            
2
 Hallituksen kärkihankkeet ”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma” ja ”Kehitetään ikäihmisten 

kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa”. 

3
 www.jyvaskyla.fi/sote2020/tilastot_ja_raportit 
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Ensimmäinen Peurunka -seminaari pidettiin 6.10.2014, osanottajia oli 530. Sen tarkoi-

tuksena oli käynnistää keskustelu asukaslähtöisestä palveluiden uudistamisesta. Toi-

nen Peurunka -seminaari pidettiin 15.4.2015, osanottajia oli 400. Ensimmäiset versiot 

uusiksi toimintamalleiksi, lähipalveluiden määritelmäksi ja tietojohtamista varten oli 

kehitetty Peurunka -seminaariin keskustelujen pohjalta. Kolmas Peurunka -seminaari 

pidettiin 27.10.2015, osallistujia oli 370. Seminaarin pääpaino oli hyvien käytäntöjen 

esittelyssä, arvioinnissa ja kokemusten vaihdossa. Seminaari huipentui Sotember-

gaalaan, jossa palkittiin Keski-Suomen hyviä sosiaali- ja terveysalan käytäntöjä. Nel-

jäs Peurunka -seminaari pidettiin 13.9.2016, osanottajia oli 406. Seminaarissa käsitel-

tiin hankkeen tuloksia sekä sitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tästä eteenpäin Kes-

ki-Suomessa organisoidaan. Päivän päätteeksi kuultiin hankkeen johtamiskoulutuksen 

tuloksista. Peurunka -seminaarien ohjelmat ovat liitteissä 1, 2, 3 ja 4. 

2.1 Peurunka -seminaarien palautekyselyjen numeeristen vastausten vertailu 

Yleisöpalautteen (taulukko 1) perusteella Peurunka4 oli seminaarisarjan menestyk-

sekkäin seminaari (keskiarvojen keskiarvo 3,36 asteikolla 1–4). Sen suurin vahvuus 

oli luennoitsijoiden asiantuntemus, jonka arviointien keskiarvo oli 3,62. Kyseinen 

keskiarvolukema edustaa koko vastausjoukon parasta tulosta eli mitään muuta semi-

naarien osa-aluetta ei hankkeen neljässä seminaarikyselyssä ole arvioitu näin korkeak-

si. Luennoitsijoiden asiantuntemuksen arvio nousi Peurunka4:ssä korkeammalle kuin 

ensimmäisessä (3,47), toisessa (3,54) ja kolmannessa (3,45) seminaarissa. Erot ovat 

niin pieniä, ettei niitä voi pitää tilastollisesti merkittävinä. Tulosten perusteella voi 

todeta, että ylipäänsä luennoitsijoiden asiantuntemus oli seminaariyleisölle tärkeää ja 

siihen oltiin lähes täyden arvosanan (4) mukaisesti tyytyväisiä. 

Peurunka4 oli myös rakenteeltaan toisenlainen seminaari kuin aiemmat kolme semi-

naaria. Peurunka 1, 2 ja 3 -seminaareissa aamupäivä koostui kaikille yhteisistä luen-

noista ja iltapäivä työpajoista, joihin kokoonnuttiin oman mielenkiinnon ja työalan 

mukaisesti. Peurunka4 -seminaarista työpajat puuttuivat ja iltapäivä käytettiin yhtei-

siin luentoihin ja keskusteluihin. Näin seminaarissa on saatu enemmän aikaa kaikille 

yhteisille, koko sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta koskeville asioille.  

Myös tiedollinen anti (keskiarvo 3,37) koettiin Peurunka4 -seminaarissa vahvemmaksi 

kuin aiemmissa seminaareissa – aiemmissa seminaareissa vastaukset sijoittuivat arvo-
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jen 3,14 ja 3,26 välille. Osallistujat kokivat viimeisen seminaarin sisällön myös hyö-

dyttävän heidän omaa työtään aiempaa enemmän. Tämän vastauksen keskiarvo oli nyt 

3,32, kun aiemmissa seminaareissa kyseinen keskiarvo vaihteli arvojen 3,2 ja 3,27 

välillä.  

Toiseksi menestyksekkäin oli Peurunka2 (3,32), kolmannella sijalla on Peurunka3 

(3,24) ja neljännellä Peurunka1 (3,19). Näiden seminaarien vastaussarjoissa ainoas-

taan ”luennoitsijoiden asiantuntemus” -kysymyksen vastausten keskiarvo ylitti luke-

man 3,3 (3,54–3,45,– 3,47). Käytännön järjestelyt olivat palautteen perusteella parhaat 

Peurunka2 -seminaarissa (keskiarvo 3,55), muissa seminaareissa tämän kysymyksen 

arviot olivat 3,23 (Peurunka1), 3,34 (Peurunka3) ja 3,45 (Peurunka4). 

Vastaajat ovat olleet kriittisiä seminaarien käytännöllistä antia kohtaan kaikissa semi-

naareissa. Viimeisessä seminaarissa tämän kysymyksen arviot kuitenkin paranivat 

(2,88–3,07–3,07–3,13). Yksi vaikuttava tekijä voi löytyä palvelutuotannossa ja toi-

mintakulttuurissa näiden kahden vuoden aikana jo tapahtuneista muutoksista. Tämä on 

voinut tuoda Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen agendalla olevia asioita lähemmäs 

niitä asioita, mitä käytännön työntekijät omassa työssäänkin käsittelevät. Näin ollen 

käytännönkin kannalta voidaan kokea hyödyllisemmäksi se, että käsitellään yleisiä, 

palvelujen tuotantojen ja työkulttuurin kannalta oleellisia asioita sen sijaan, että eriy-

dyttäisiin iltapäiväksi työpajaan sen työalueen kanssa, joka muutenkin jo tunnetaan 

hyvin. Kentän kanssa käydyn vuorovaikutuksen myötä seminaarisisällöt on mahdolli-

sesti myös osattu hankkeen puolella suunnitella paremmin käytännön työtä hyödyntä-

väksi. 
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Taulukko 1. Peurunka -seminaarien palautteiden keskiarvot 

Peurunka1:n kyselyyn vastasi vain 10 prosenttia osanottajista (53/530), Peurunka2:n 

vastaajat edustavat vajaata 40 prosenttia osanottajista (153/400). Peurunka3:n vastaa-

jat edustavat 28 prosenttia osanottajista (104/370). Peurunka4:n vastaajat edustavat 26 

prosenttia osanottajista (108/406). Sanallisten vastausten sekä kiittävistä että kriittisis-

tä kommenteista voi päätellä, että vastaajiin valikoitui sekä tyytyväisiä että tyytymät-

tömiä osallistujia. Aineiston edustavuus vaihtelee seminaarien kesken, mutta muodos-

tuu kuitenkin 26 prosentiksi eli hiukan yli neljännes kaikkien neljän seminaarin osal-

listujista kertoi mielipiteensä seminaareista.  
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2.2 Sanalliset palautteet Peurunka -seminaareista  

Peurunka 4 -seminaarin yleisö antoi kehuja erityisesti hyville luennoitsijoille, jotka 

puhuivat informatiivisesti, asiantuntevasti ja innostavasti. Yleisö sai ajankohtaista ja 

laaja-alaista tietoa esimerkiksi lainsäädännöstä ja koki, että kokonaisymmärrys asiasta 

lisääntyi. Nämä sanalliset vastaukset vahvistavat numerovastausten antamaa vaiku-

telmaa siitä, että kentällä kaivataan tietoa ja osallisuutta yleisestä, kaikkia palvelumuo-

toja läpileikkaavasta, kaikkiin vaikuttavasta ja kaikille yhteisestä palvelurakenteen 

muutoksesta. Yleisö piti hyvänä myös sitä, että heillä oli mahdollisuus osallistua kes-

kusteluun ja sitä, että taukojen aikana oli mahdollista verkostoitua kollegojen kanssa 

ja keskustella työhön liittyvistä asioista. Tilaisuutta kiitettiin innostavaksi ja lämmin-

henkiseksi.  

Palautteista löytyi myös asioita, joissa seminaarien ei nähty onnistuneen täysin moit-

teetta. Epämääräisyydestä ja ylätason sijalle olisi toivottu tarkempia konseptiesittelyjä 

ja keskustelulle ja vuorovaikutukselle osallistujien kanssa olisi toivottu enemmän ai-

kaa. 

Aiheita olisi riittänyt useampaankin seminaariin. Puheenvuoroja olisi toivottu myös 

rahoitusmalleista sekä muiden maakuntien kokemuksista. Tarvetta olisi myös arvoja ja 

etiikkaa koskeville puheenvuoroille. Erilaiset ryhmät tarvitsisivat palautteen mukaan 

jatkossakin tietoa uudistuksen merkityksestä. Palautteessa toivottiin painotusta sille, 

miten sote-uudistus vaikuttaa työntekijöihin, asiakkaisiin, kolmanteen sektoriin, opis-

kelijoihin, omaisiin ja vammaispalveluihin.  

 

3 MUUT SEMINAARIT JA TAPAHTUMAT 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke järjesti vuoden 2016 aikana neljä erityisiin aihei-

siin paneutuvaa seminaaria. Hankkeen alkupuolen teemaseminaarit on käsitelty ai-

emmassa väliraportissa. Vuoden 2016 aikana järjestettyjen seminaarien kvantitatiivi-

sen palautteen perusteella muista seminaareista parhaiten onnistui Ikäihmisten asumi-

sen vaihtoehdot -seminaari (palautteen keskiarvo 3,5 asteikolla 1–4). Lähes yhtä hy-

vän keskiarvon saivat Ikääntyneiden kuntalaisten kuntoutuspalvelut – lähikuntoutuk-

sesta kotikuntoutukseen -seminaari (3,45). Päivystys ja muut 24/7 -palvelut -
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seminaarin palautteen keskiarvo oli 3,24 ja Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vah-

vistetaan ikäihmisten omaishoitoa I&O kärkihanke -seminaarin palautteen keskiarvo 

oli 3,39. 

3.1 Ikäihmisen asumisen vaihtoehdot -seminaarin palaute 

Ikäihmisen asumisen vaihtoehdot -seminaari pidettiin 11.2.2016 Jyväskylän kaupun-

ginkirjastossa. Seminaarin kutsu ja ohjelma löytyvät liitteestä 5. Seminaariin kutsuttiin 

ikääntyviä, vanhusneuvostojen ja eläkeläisjärjestöjen jäseniä sekä asumisen, rakenta-

misen, yhteiskuntasuunnittelun, kaavoituksen ja vammaispalvelujen asiantuntijoita. 

Paikalle saapui hiukan yli 100 osallistujaa.  

Seminaarissa puhuivat Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Tampereen yli-

opiston, Varttuneiden asumisoikeusyhdistyksen, ympäristöministeriön, arkkitehtiyri-

tyksen sekä useiden eri puolilta Suomea peräisin olevien kehittämishankkeiden edus-

tajat. 

Osallistujista 38 antoi seminaarista palautetta. Seminaarin palautteessa todetaan, että 

päivän aikana sai paljon ajankohtaista ja monipuolista tietoa vanhusten asumisesta. 

Esityksiä pidettiin mielenkiintoisina, selkeinä ja kokonaisuutta kehuttiin hyvin raken-

netuksi. Enemmän olisi haluttu kuulla asumisoikeusasuntojen tuotannosta, vaihtoehto-

jen hinnoista ja kustannusten jakautumisesta, avustuksista ja kokemuksista. Toivottiin 

myös uusia, alueellisia ikäihmisten asumiseen liittyviä seminaareja. 

Kvantitatiivinen palaute annettiin asteikolla huono-melko huono-en osaa sanoa-melko 

hyvä-hyvä. Suurin osa vastaajista (20/38) piti tiedollista antia parhaan arvosanan, ”hy-

vän”, arvoisena ja 17/38 vastaajaa valitsi toisiksi parhaan arvosanan, ”melko hyvä”. 

Myös alustajien asiantuntemuksen arvioinnissa vallitsi yksimielisyys: 25 piti asiantun-

tijoita ”hyvinä”, 11 ”melko hyvinä”. 

Käytännöllistä antia suurin osa vastaajista (24/38) piti ”melko hyvän” arvoisena. Oh-

jelma vastasi osallistujien odotuksiin 22 vastaajan (22/38) mielestä ”melko hyvin”. 

Hyödyllisyys oman työn kannalta tuotti laajemman kirjon vastauksia: 17 vastaajaa 

(17/38) näki ”melko hyvän” hyödyn omaan työhön, 12 vastaajaa (12/38) näki semi-

naarin hyödyttäneen ”hyvin” heidän omaa työtään, mutta 7 vastaajaa (7/38) vastasi 
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”en osaa sanoa” ja yhden vastaajan (1/38) mielestä seminaari hyödytti hänen omaa 

työtään ”huonosti”.  

3.2 Ikääntyneiden kuntalaisten kuntoutuspalvelut – lähikuntoutuksesta kotikuntoutuk-

seen -seminaarin palaute 

Ikääntyneiden kuntalaisten kuntoutuspalveluita koskeva seminaari pidettiin 19. huhti-

kuuta Saarijärvellä. Seminaariin osallistui 76 henkilöä, palautekyselyyn vastasi 25 

henkilöä eli vastausprosentti oli 32,05. Seminaarin kutsu ja ohjelma löytyvät liitteestä 

6. Seminaarissa esitettiin Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen pilottiprojekti: Ikäih-

misen kuntoutuspolun mallinnus. Kuntoutuspolku-pilotin toteuttajana oli Aila Pikka-

rainen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Sen aikana Karstulan terveyskeskuksen 

vuodeosasto muutettiin asiakaslähtöiseksi kuntoutusyksiköksi ja samalla kehitettiin 

malleja ikäihmisen kuntoutuspolun vaiheista eri tilanteissa oleville asiakkaille. 

Sanallisissa palautteissa vastaajat pitivät parhaana sitä, että saivat kuulla käytännön 

kokemuksia Saarikan alueen käytännöistä ja Karstulan kuntoutusyksikön toteuttamas-

ta kuntouttavasta hoitotyöstä. Asiantuntemus, ammatillisuus ja ”näpäkkyys” sai kiitos-

ta. Palautteessa todettiin, että seminaarista sai työkaluja oman työn kehittämiseen – 

pilottiprojektin raporttia kehuttiin hyväksi työvälineeksi tiedon välittämisessä omalle 

työyhteisölle. Puheenvuoroja pidettiin rohkeina ja kehitystahtoa ilmentävinä. Puheen-

vuoroja pidettiin virkistävinä myös vaihtelun vuoksi, koska luottamushenkilöt saavat 

niin paljon tietoa kirjallisessa muodossa. Esittämistapaa pidettiin selkeänä. 

Enemmän olisi haluttu kuulla käytännön kokemuksia hoitoketjun toimivuudesta, koti-

kuntoutuksesta, fysioterapiasta ja muusta kuntoutuksesta kuntoutusosastolla, työnteki-

jöiden työnkuvan muutosprosessista, resurssien riittävyydestä, valtakunnallisesta ver-

tailusta. Yleisökysymyksille olisi haluttu enemmän aikaa. Palautteessa tuotiin esiin 

yhteisen maakunnallisen toimintakykymittarin aikaansaamisen tarvetta. Nyt kunnissa 

on erilaisia mittareita tähän tarkoitukseen.  

Kvantitatiivinen palaute annettiin asteikolla huono-melko huono-en osaa sanoa-melko 

hyvä-hyvä. Tiedollinen anti määriteltiin enimmäkseen melko hyväksi (15/25) tai hy-

väksi (10/25). Käytännöllinen anti nähtiin enimmäkseen melko hyväksi (12/25) tai 

hyväksi (7/25). Ohjelma vastasi osanottajien odotuksiin enimmäkseen melko hyvin 

(11/25) tai hyvin (10/25). Sisältö oli osanottajien työn kannalta melko hyvää (11/25) 
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tai hyvää (10/25). Alustajien asiantuntemus määriteltiin enimmäkseen hyväksi (16/25) 

tai melko hyväksi (7/25). Käytännön järjestelyt ja seminaari kokonaisuutena -

kysymyksiin suurin osa vastaajista (käytännön järjestelyistä 17/25 ja seminaarista ko-

konaisuutena 14/25) valitsi parhaan vastausvaihtoehdon eli ”hyvän”. 

3.4 Päivystys ja muut 24/7 -palvelut -seminaari  

Päivystys ja muut 24/7 -palvelut -seminaari pidettiin 11. toukokuuta 2016 hotelli Laa-

javuoressa. Seminaaripäivässä esiteltiin Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen pilotti-

hanketta ”Sosiaalityö päivystystoiminnassa” Keski-Suomen keskussairaalassa. Muita 

aiheita oli päivystystoiminta ylipäänsä Keski-Suomen keskussairaalan, Keski-Suomen 

sosiaalipäivystyksen, kriisikeskus Mobilen, ikääntyneiden turvapalvelun, ohjauksen ja 

neuvonnan sekä terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltolain näkökulmista. Seminaarin kut-

su löytyy liitteestä 7. Seminaarissa oli 49 osanottajaa. Palautekyselyyn vastasi 16. 

Vastausprosentti oli 33. 

Yleisö kiitti seminaaria informatiiviseksi ja kehitysideoita herättäväksi sekä monipuo-

lisesti 24/7 -palvelujen näkymää valottavaksi. Seminaarissa kävi ilmi, että Keski-

Suomen ympärivuorokautisia palveluja tulisi järkeistää. Enemmän olisi toivottu asiaa 

myös poliisin ja pelastustoimen kannalta sekä mahdollisuuksia keskusteluihin eri toi-

mijoiden välisestä yhteistyöstä. Kotihoidon olisi toivottu näkyvän ohjelmassa parem-

min. Konkreettisia päätöksiä ja jatkosuunnitelmia olisi haluttu myös ohjelmaan mu-

kaan. Myös palvelujen tuotantotapojen valtakunnallinen vertailu olisi kiinnostanut 

yleisöä. 

Suurin osa vastaajista totesi tiedollinen annin ”melko hyväksi” (10/16). Käytännölli-

nen anti arvioitiin ristiriitaisemmin: huonoksi tai melko huonoksi sen määritteli yksi 

henkilö (1/16), neljä (4/16) ei osannut sanoa. Kahdeksan (8/16) mielestä käytännölli-

nen anti oli melko hyvä ja kahden (2/16) mielestä hyvä. Samantyyppinen vastauksien 

jakauma oli kysymyksessä ”sisältö oli työni kannalta hyödyllistä”: kahden (2/16) mie-

lestä sisältö hyödytti omaa työtä melko huonosti, kaksi (2/16) ei osannut sanoa, melko 

hyvin sisältö hyödytti seitsemän (7/16) vastaajan työtä ja hyvin viiden (5/16) vastaajan 

työtä. Alustajien asiantuntemus määriteltiin enimmäkseen hyväksi (9/16), käytännön 

järjestelyt enimmäkseen melko hyväksi (7/16) tai hyväksi (8/16). Seminaari kokonai-

suutena tyydytti vastaajia enimmäkseen melko hyvin (7/16) tai hyvin (6/16). 
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3.5 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan ikäihmisten omaishoitoa I&O 

kärkihanke -seminaari 

Kaupunginkirjaston Minnansalissa järjestettiin 3.8.2016 keskustelutilaisuus yrityksil-

le, palveluntuottajille, järjestöille ja seurakunnille I&O kärkihankkeen Keski-Suomen 

kotihoidon kehittämishankesuunnitelmasta. Tilaisuuden toivottiin tavoittavan yhteis-

työkumppaneita, joiden kesken voidaan kehittää monitoimijainen hakukonsortio ta-

voittelemaan kärkihankkeeseen kuuluvaa valtionosuusavustusta. Keski-Suomen kunti-

en ja kuntayhtymien lisäksi yhteistyöhön haluttiin yrityksiä, palveluntuottajia, oppilai-

toksia, kehittämisorganisaatioita, seurakuntia ja järjestöjä. Haun kohteena on ”Kehite-

tään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” -

kärkihankkeen valtionosuusavustus. Paikalle tuli 39 osallistujaa. Palautekyselyyn vas-

tasi 17 osallistujaa. Vastausprosentti oli 43,59. Hankkeen kutsu ja ohjelma löytyvät 

liitteestä 8. 

Seminaariohjelmaa kiitettiin arjenläheiseksi ja ajankohtaiseksi. Asiaa oli palautteen 

antajien mielestä käsitelty kokonaisuutena, uutta tietoa tarjottiin selkeästi, mielenkiin-

toisesti ja jopa loistavasti. Hyvää oli myös vilkas ja innostunut keskustelu. Kiitettiin 

myös sitä, että toimijat koottiin yhteen ja mahdollistettiin keskustelu. Yhteistyöstä 

yksityisten toimijoiden kanssa ja hakemuksen tekemisestä olisi toivottu enemmän 

tietoa. Toivottiin myös useampia tapaamisia hankkeen valmisteluajalle sekä käytän-

nön tietoa yritysten valinnasta ja rahoitusehdoista. Haluttiin myös tietoa siitä, ketä 

valtionosuus hyödyntää. Lisätietoa toivottiin myös siitä, miten yritysten ja kunnan 

yhteistyötä voidaan kehittää. Seminaariin olisi toivottu enemmän asiakkaan näkökul-

maa. 

Seminaarin tiedollinen anti todettiin kvantitatiivisissa palautteissa hyväksi (9/17) tai 

melko hyväksi (8/17). Alustajien asiantuntemus arvioitiin vielä paremmin: suurin osa 

vastaajista (12/17) näki sen hyväksi ja loput vastaajat (5/17) melko hyväksi. Suurin 

osa vastaajista (12/17) näki käytännöllisen annin melko hyväksi, hyvänä sitä piti kol-

me vastaajaa. Ohjelma myös vastasi odotuksiin suurimman osan (11/17) mielestä 

melko hyvin, hyvänä sitä piti neljä vastaajaa. Seminaarin sisältö oli työn kannalta 

hyödyllinen melko hyvin (8/17) tai hyvin (8/17). Käytännön järjestelyjä piti suurin osa 

vastaajista (9/17) melko hyvinä. Seitsemän vastaajaa (7/17) piti niitä hyvinä ja yksi 
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(1/17) melko huonoina. Seminaari kokonaisuudessaan onnistui yhdeksän mielestä 

hyvin, kuuden mielestä melko hyvin. 

 

4 HANKKEEN PÄÄTÖSARVIOINTIKYSELY 

Hankkeessa toimii ohjausryhmä sekä 10 laajaa työryhmää. Ohjausryhmänä toimii jo 

ennen hankkeen alkua perustettu Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordi-

naatioryhmä. Hankkeen työryhmiä ovat tuotantorakenne-, lähipalvelu-, palveluohjaus-

, lapset ja perheet-, vanhuspalvelu-, integraatio-, tutkimus-, koulutus- ja kehittämis-, 

kuntoutuksen integraatio
4
 sekä vammaistyöryhmät sekä päihde- ja mielenterveystyö-

ryhmä ja sote-johtamisen oppisopimuskoulutuksien suunnittelutyöryhmä. Työryhmis-

sä työskentelee noin 300 alan ammattilaista julkiselta sektorilta ja järjestöistä sekä 

yrityksistä. Mukana on myös kokemusasiantuntijoita sekä henkilöstöjärjestöjen edus-

tajia. Päätösarviointikysely (liite 9) lähetettiin 300 osoitteeseen syyskuun puolivälissä 

2016. Osa kyselyn saaneista kuuluu useampaan työryhmään. 

Vertaan tässä luvussa päätösarviointikyselyn tuloksia väliarviointikyselyn tuloksiin 

niiden kysymysten osalta, jotka on kysytty molemmissa kyselyissä. Osa kysymyksistä 

muutettiin päätösarviointikyselyyn yhteistyössä hanketyöntekijöiden kanssa, koska 

joitakin asioita oli mielekästä kysyä vasta hankkeen päättyessä ja joitakin asioita ei 

puolestaan enää hankkeen päättyessä ollut syytä kysyä. 

4.1 Keskiarvot kyselyn väitteistä, joihin vastattiin numeroarvioinnilla 

Päätösarviointikyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 58 (taulukko 2). Vastausprosen-

tiksi muodostui näin 19,3 prosenttia. Väliarviointikyselyyn verrattuna vastausprosentti 

heikkeni hiukan. Väliarviointikyselyn vastausprosentti oli 22, vastauksia oli 68 ja ky-

sely lähetettiin 304 henkilölle.  

Päätösarviointikyselyssä oli viisi numeroarviokysymystä ja kuusi avointa kysymystä. 

Avoimiin kysymyksiin saatiin runsaasti vastauksia, joista oli nähtävissä omakohtainen 

paneutuminen hankkeen kehittämistyöhön. Alhaisesta vastausprosentista huolimatta 

                                            
4
 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työryhmä 
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kyselystä saatiin merkittävästi tietoa, koska tuloksia voi verrata aiempaan väliarvioin-

tiin ja avointen kysymysten vastauksia voi analysoida laadullisin menetelmin. 

Eniten vastauksia päätösarviointikyselyyn saatiin ohjausryhmästä (11) ja lasten ja per-

heiden palveluiden ryhmästä (11). Lähipalvelut- ja palveluverkkotyöryhmästä vastaa-

jia oli 10 ja sote-integraatio -työryhmästä 8. Muista ryhmistä vastaajia oli 3–6.  

Taulukko 2. Päätösarviointikysely  

Numeerisista esityksistä on koostettu taulukot, joista löytyvät myös kyselyn väitteet 

alkuperäisissä muodoissa. Tekstin joukossa oleviin taulukoihin väitteet on lyhennetty 

ulkoasullisista syistä. 

Väitesarjan ”arvioi Keski-Suomen SOTE2020 -hankkeen yleistä onnistuneisuutta” 

vastausten keskiarvoksi muodostui 3,83 (asteikolla 1–5). Edellisessä arvioinnissa, 

väliarvioinnissa, tuo keskiarvo oli 3,72. Vastaajien tyytyväisyys hankkeen tavoitteiden 

saavuttamiseen nousi siis hiukan hankkeen päätösvuonna.  Parhaana osa-alueena 

hankkeessa oli tiedon jakaminen (4,33). Sama kysymys jakoi väliarvioinnissa kor-

keimman (4,0) arvosanan väitteen ”hanke vahvisti peruspalveluita” kanssa. 
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Taulukko 3. Palveluohjauksen, peruspalveluiden vahvistamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

integraatioon liittyvät kysymykset 

Palveluohjauksen, peruspalveluiden vahvistamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

integraatioon liittyviin kysymyksien (taulukko 3) vastausten keskiarvo oli sekä väliar-

vioinnissa että päätösarvioinnissa 3,6 (asteikolla 1–5). Eniten vastaajat olivat samaa 

mieltä väitteen ”hankkeen avulla on päästy hyvään alkuun Keski-Suomen sosiaali- ja 

terveyshuollon palvelujen palvelurakenteen uudistamistyössä” kanssa. Tämä väite sai 

keskiarvon 3,92.  Hankkeen nähtiin edistäneen hyvin (keskiarvolla 3,75) sote-

palvelujen asiakaslähtöisyyttä, laadukkuutta ja kustannustehokkuutta – tosin väliarvi-

ointiin nähden arvosana putosi hivenen (keskiarvosta 3,78). Hankkeen on nähty luo-

neen hyvin edellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolle (keskiarvolla 

3,74), mutta tässäkin nähtiin hienoinen heikkeneminen väliarvioinnin arvosanaan näh-

den (keskiarvosta 3,83). 

 

Lähipalveluista, palvelurakenteesta ja monialaisesta kuntoutuksesta kysyttäessä tyyty-

väisyys nousi kysymysryhmistä korkeimmaksi, keskiarvolukemaan 3,75 (taulukko 4). 

Tässä kysymyssarjassa väitteet muuttuivat väliarviointikyselystä päätösarviointi-

kyselyyn niin paljon, ettei yleiskeskiarvon vertailu ole mielekästä. Erityisesti (kes-

kiarvolla 4,05) vastaajat vahvistivat väitteen ”hanke on parantanut yleistä ymmärtä-

mystä lähipalvelujen luonteesta ja merkityksestä”. Tämä arvio parantui väliarvioinnin 

arvosta (3,86) hiukan. 
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Taulukko 4. Lähipalveluista, palvelurakenteesta ja monialaisesta kuntoutuksesta kysymykset 

 

 

Lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyviin kysymyksiin vastattiin keskiarvolla 

3,31(taulukko 5). Eniten samaa mieltä (keskiarvolla 3,52) oltiin väitteen ”hanke on 

edistänyt lasten ja perheiden palvelujen johtamista ja tuottamista suunnitelmallisesti 

yhtenä kokonaisuutena maakunnan tasolla” kanssa. Koko kyselyn heikoin yksittäisen 

kysymyksen tulos (3,17) saatiin tästä kysymysryhmästä, kysymyksestä ”hanke on 

tuonut alueellista tasa-arvoa lapsiperheiden palveluihin, mikä on pienentänyt asuin-

kunnan merkitystä avun saannissa.” Kyseisessä kysymyksessä poikkeuksellisen suuri 

osa, yli puolet vastaajista vastasi ”en samaa enkä eri mieltä” -vastauksella (29 vastaa-

jaa 47 vastaajasta). Tämä voi viitata siihen, etteivät vastaajat kokeneet tietävänsä riit-

tävästi siitä, miten alueellinen tasa-arvo lapsiperheiden palveluissa toteutui ennen ja 

toteutuu nyt. On myös otettava huomioon, että lasten ja perheiden palveluista tietäviä 

oli vastaajissa suuri osa (11), mikä voi tarkoittaa myös lisääntynyttä kriittisyyttä. 
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Taulukko 5. Lapset, nuoret ja perheet 

 

Ikäihmisten palveluita koskevassa kyselyssä vastausten keskiarvo oli 3,7 (taulukko 6). 

Hankkeen koettiin toimineen tehokkaasti (keskiarvo 4,08) sen hyväksi, että tulevai-

suuden Keski-Suomessa ikääntyneet asuvat kehittyneiden palvelujen turvin yhä pi-

dempään omissa kodeissaan ja laitoshoidon osuus pienenee. Tähän kysymykseen vas-

tattiin päätösarvioinnissa positiivisemmin kuin väliarvioinnissa (keskiarvo 3,88).  

 

Hankkeen nähtiin tuottaneen hyvin (keskiarvo 3,71) vanhuspalveluihin käytänteitä, 

joilla tuetaan omatoimisuutta ja vahvistetaan ikäihmisten mahdollisuuksia oman toi-

mintakykynsä säilyttämiseen. Vastaajien käsitys siitä, miten hyvin vanhusten palvelu-

suunnitelmiin on hankkeen ansiosta saatu yhtenäisiä käytäntöjä, heikkeni hiukan 

hankkeen loppuvaiheessa. Tämän väitteen vastausten keskiarvo laski väliarvioinnin 

arvosta 3,83 päätösarvioinnin arvoon 3,36. 
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Taulukko 6. Ikäihmisen palvelut 

 

4.2 Luotiin konkreettisia tuloksia ja yhtenäinen työskentelytapa 

Väliarvioinnissa peräänkuulutettiin hankkeelle konkreettisia tuloksia. Päätösarvioinnin 

sanallisissa osuuksissa palautetta saatiin hankkeen loppuvaiheen tuotosten hyödylli-

syydestä ja kiitettiin työntekijöiden aikaansaavuutta. Hankkeen tekemän kehittämis-

työn konkreettiset tulokset nähtiin hyödyllisiksi.  

”Olen oppinut uutta. On ollut hyvä olla mukana työryhmässä, jossa on niin 

selkeä yhtenäinen näkemys lähipalveluiden ensisijaisuudesta Keski-

Suomessa.” 

Aivan kuten väliarvioinnissa, myös päätösarvioinnin sanallisissa osuuksissa esille 

nostettiin erityisesti hankkeen ansiot verkostoitumisen edistäjänä. Tärkeimpänä toi-

mintamuotona pidettiin työryhmien tapaamisia sekä isompia seminaareja, joissa eri 

alojen ammattilaiset kohtaavat ja saadaan tietoa uudistustyön vaiheista ja sisällöistä 

sekä uudenlaisista toimintatavoista. Tapaamisilla on merkitystä myös alueellisen itse-

tunnon ja toimintakyvyn vahvistajana. Hankkeen yhteisessä työskentelyssä on käynyt 

selväksi, että asioita voi viedä eteenpäin myös maakuntalähtöisesti. Kuntien vaiku-

tusmahdollisuutta hankkeen sisältöön pidettiin hyvänä. 
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Ihmisten yksilölliset panokset koettiin myös tärkeiksi hankkeen onnistumisen kannal-

ta. Sekä väli- että päätösarvioinnin palautteissa kiitettiin hanketyöntekijöitä. Päätösar-

viossa heitä kuvailtiin kannustaviksi, innostuneiksi, helposti lähestyttäviksi ja jämä-

kästi työskenteleviksi. Hankkeen tuloksellisuutta edistivät lisäksi asiantuntijoiden 

alustukset sekä ammattitaitoiset, sitoutuneet ja motivoituneet työryhmien osallistujat.  

Kommentit osoittavat yhteisten käsitteiden ja ymmärryksen tärkeyden. Viestinnän 

merkitystä korostettiin. On ollut hyvä, että hankkeen aikana kertynyt tieto löytyy yh-

destä paikasta hankkeen kotisivulta sekä se, että työryhmissä, seminaareissa ja kenttä-

työskentelyssä on keskusteltu avoimesti ja toimittu yhteisöllisesti. 

Työryhmissä tehtävä kehittämistyö koettiin merkityksellisenä, opettavaisena ja palkit-

sevana. Yhteinen työskentely edistää käytäntöjen yhtenäistämistä maakunnallisesti. 

Hankkeen työskentelytapaa kehuttiin johdonmukaiseksi, ripeätahtiseksi ja osallista-

vaksi. Kuntien ja maakuntalaisten kunnolla tehty varhainen kuuleminen nostettiin tär-

keään asemaan tuloksellisuuden edistäjänä. 

Johtamiskoulutusta pidettiin hyödyllisenä. On myös pidetty hyvänä sitä, että kehittä-

mistyö tapahtuu hallitusohjelman mukaisesti ja hankkeen avulla on päästy hallituksen 

kärkihankkeisiin mukaan. 

 

4.3 Työkaluja asiakaslähtöisyyden tueksi 

Hanke on hyödyntänyt mukana olleita organisaatioita monin tavoin. Jo väliarvioinnis-

sa todettiin, että hanke on auttanut oman paikkakunnan palvelurakenteen muutoksen 

teossa. Erityisesti hankkeesta hyötyivät ne organisaatiot, joissa toteutettiin pilottipro-

jekteja.   

Ikääntyneiden kuntoutuspolkua pilotoitiin perusturvaliikelaitos Saarikassa, sosiaali-

työtä Keski-Suomen keskussairaalan päivystyksessä, palveluohjausmallia sekä Saari-

kan palveluohjausyksikössä ja pitkäaikaissairauksien arviointimallia Huhtasuon terve-

ysasemalla. Pilotit hyödyttivät myös muita palveluntuottajia, sillä niissä tuotettiin käy-

tännönläheisiä materiaaleja. Materiaalit julkaistiin hankkeen kotisivulla. Pilottien tu-

loksia esiteltiin hankkeen seminaareissa ja seminaaritallenteen julkaistiin kotisivulla. 
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Hankkeen työntekijät saivat viimeisenä toimintavuotena valmiiksi pilottien lisäksi 

mallit lapsiperheiden perhekeskukseen, ikäihmisten palveluihin, vammaispalveluihin, 

lähipalveluiden suunnitteluun optimointityökalun avulla, sosiaali- ja terveyspalvelujen 

integraation toteuttamiseen ja kehittämistoiminnan maakunnalliseen organisoimiseen. 

Näihin liittyvää tietoa saatiin seminaari- ja työryhmätyöskentelyn sekä kotisivujen 

kautta levitettyä maakuntaan laajasti. Esimerkiksi maakunnallisia eri ryhmien palvelu-

tarpeita koskevan tilastotiedon jalostaminen selkeästi järjestämissuunnitelmaan ja 

kuntakohtaisten erojen näkyväksi tekeminen on palautteen mukaan ollut laajasti hyö-

dyllistä. Hankkeen avulla on parannettu strukturoitua asiakkaiden mielipiteiden kuu-

lemista sekä seurantaa ja vaikuttavuuden raportointia. 

Päätösarvioinnin sanallisista osuuksista voi päätellä, että orientoituminen uuteen sosi-

aali- ja terveyspalveluiden rakenteeseen on hankkeen loppupuolella pidemmällä kuin 

hankkeen väliraportoinnin aikana. Yhteisen kehittämisvalmiuden ja -tahdon sekä 

muutoksen synnyttäminen on helpottunut. On saatu varmuutta oikeasta suunnasta. 

Asenteiden nähtiin muuttuneen muutokselle positiivisemmaksi, vaikkei omassa toi-

mintaympäristössä olisi edes näkyvillä konkreettisia muutoksia. Henkilöstön hyvin-

vointi on pidetty keskusteluissa mukana ja tämä auttaa kehittämisessä. 

Hanke on tuonut ymmärrystä toimijoiden verkostoitumisen merkityksestä niin, että 

asiakas saa tarvitsemansa kuntoutuksen eri tuottajilta ja voi osallistua yhteiskuntaan. 

Hanke on lisännyt yhteistyötä ja ymmärrystä toisten ammateista ja mahdollistanut 

yhteistyötä organisaatioiden sisälläkin. On koettu hyvänä se, että hankkeessa on yh-

dessä tuotettu valtavirrasta poikkeaviakin näkökulmia ja opittu kuulemaan monenlai-

sia mielipiteitä. 

Kuntien palvelurakenteita on kehitetty hankkeesta saatujen tietojen avulla. Hanke on 

antanut ideoita omille koulutuksille. Hanke on auttanut kehittämään myös kehitys-

vammaisten kriisipalveluita ja pyrkimään keskitettyjen, konsultoivia ja asiakkaiden 

pariin jalkautuvien palveluiden tuottajaksi. Järjestöjä hanke on hyödyntänyt antamalla 

heille mahdollisuuden vaikuttaa suunnitteluvaiheeseen. Kolme vastaaja ilmoitti sanal-

lisissa palautteissa, ettei hankkeesta suoraan ole ollut omalle organisaatiolle hyötyä 

laisinkaan, suoraan tai merkityksellisesti. 
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4.4 Haasteina päätöksenteon hitaus, tiedon kulku ja asenteet 

Hankkeen tuloksellisuuden esteiksi nostettiin väli- ja päätösarvioinnin palautteissa 

samantyyppiset teemat kuten valtion toiminta sote-uudistuksessa, tahtotilojen puutteet 

ja tiedonkulun esteet. Valtion nähtiin päätösarvioinnin palautteissa hitaaksi ja pouk-

koilevaksi. Tämän nähtiin vaikeuttaneen tulosten saavuttamista. Lainsäädännön kes-

keneräisyys vaikeuttaa kaikkea suunnittelua, esimerkiksi aikatauluttamista. 

Huonona pidettiin myös sitä, että tapahtumiin osallistuivat työyhteisöstä valitut edus-

tajat eivätkä kaikki ammattialat ole riittävästi mukana. Näin kaikki tieto ei kenties 

välittynyt niille, jotka siitä olisivat hyötyneet, mutta toisaalta hankkeen tuloksellisuu-

den esteenä on ollut myös työyhteisöissä vallitseva muutosvastarinta. Hankkeen tulok-

sellinen eteneminen vaatisi käytännön työntekijöiden työskentelytapojen muutosta, 

mutta he eivät arkityön ohella useinkaan jaksa eivätkä ehdi lähteä kehittämistyöhön. 

Puolue- ja kuntapolitikointi nähtiin haitalliseksi. Kuntien osallistuminen hankkeeseen 

oli palautteen mukaan kirjavaa. Sote-henkilöstön ja päättäjien tahtotilassa nähtiin 

puutteita. Myös tietojärjestelmien puutteet ovat uusien käytäntöjen luomisen esteinä. 

Hankkeen tuloksellisuudelle haasteen asettaa sekin, että kehittämisessä on kyse orga-

nisaatioiden sisäisistä asioista, eikä hanke voi vaikuttaa niihin. Toisaalta tärkeää olisi-

kin ymmärtää, että kehittämiseen tarvitaan yhteisiä ponnistuksia eikä kyse ole pelkäs-

tään organisaatioiden sisäisistä prosesseista. 

Hankkeen hajanaisuuden, vaikeaselkoisuuden ja epäkonkreettisuuden nähtiin asetta-

van esteitä tulosten saavuttamiselle. Suunnitteluun olisi toivottu suurempaa avoimuut-

ta ja käytänteiden jalkauttamiseen vauhdikkuutta. Paikallisille yrityksille olisi toivottu 

enemmän mahdollisuuksia osallistua kehittämistyöhön. Myös terveydenhuollon näh-

tiin jääneen sosiaalipalvelujen varjoon. Taloudellisiin näkökohtiin olisi toivottu 

enemmän tarkastelua palvelurakenteita pohdittaessa. 

4.5 Hankkeen opit käytäntöön ja keskustelu jatkukoon 

Kysymykseen ”mihin asioihin pitäisi hankkeen viimeisenä toimintavuotena (väliarvi-

ointi) / nyt, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua jatketaan maakunnassa 

(päätösarviointi) kiinnittää huomiota” vastattiin arvioinneissa eri tavoin. Väliarvioin-
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nin vastauksissa korostui konkreettisten tulosten, esimerkiksi työskentelytapoja muut-

tavien mallien saavuttamisen tarve. Nyt kun hanke on tuottanut useita konkreettisia 

tuloksia, päätösarviointikyselyn vastaajat käsittelivät tämän kysymyksen yhteydessä 

laajempia, uudenlaisen toiminnan ja palvelurakenteen organisointia ja periaatteita 

koskevia teemoja. 

Päätösarvioinnin palautteessa todettiin, että sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa on 

syytä kiinnittää huomiota asiakkaiden asemaan, erityisesti huonoimmassa asemassa 

oleviin ihmisiin ja heidän tukemiseensa ja auttamiseensa. Kuntalaiset on otettava mu-

kaan kehittämiseen. Myös työntekijöiden ja järjestöjen asemaa tulisi vahvistaa. Kol-

mannen sektorin ja yksityisten palvelujen edustajia toivottiin mukaan sote-palveluiden 

johtamistyöhön.  

Toisaalta tarkastelua kaipaavat myös maakunnan palvelulaitoksen tehtävävastuut sekä 

kuntien hyvinvoinnin edistämisen vastuu. Kysyttiin myös, kenen vastuulla ovat käy-

tännön toteutukset, miten yhtenäiset palvelut rakennetaan. Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseen maakunnassa tarvitaan suunnitelmallisuutta ja hallintaa. Toimintamalleja 

on valmisteltava taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen. Toisaalta painotettiin sitä, 

että työmenetelmiä tulee kehittää laaja-alaisesti, ei pelkästään taloutta ajatellen tai 

organisaatiolähtöisesti. Tavoitteena tulee olla toimivat, asiakaslähtöiset palveluketjut, 

sote-integraatio ja alueellinen yhdenvertaisuus. Koulutusta ja muutoksen tukea tulee 

olla tarjolla muillekin kuin johtotehtävissä toimiville.  

Johtamiseen tarvitaan selkeyttä ja päämäärään sitoutunutta sinnikkyyttä. Johtajilta 

edellytettiin taitoa kuunnella myös toisten ääntä ja kritisoitiin sellaista johtajuutta, 

jossa vain puolustetaan omaa tonttia ja vaikeutetaan uuden synnyttämistä.  

Asiakkaan valinnanvapaus -periaatteen nähtiin synnyttävän uutta tilannetta, jossa jul-

kisten palveluiden tuotantomahdollisuuksia on tietoisin toimin edistettävä. Organisaa-

tioiden päällekkäisyyksiä on purettava ja sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota 

vietävä eteenpäin.  Suunnitelmallisuuteen tulisi palautteen mukaan sisällyttää myös 

lapsi-, vanhus-, ekologisuus- ja maaseutuvaikutusten arviointi.  

Tarvitaan rajoja ylittävää yhteistyötä, yhteisiä foorumeita, osallistamista ja verkostoi-

tumista myös järjestöjen, yksityisten yritysten ja seurakuntien kanssa. Tietotekniset 
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ratkaisut ovat keskeisiä käytäntöjen yhtenäistämisessä. Tärkeää on pohtia, miten muu-

tosta viedään yksittäisten työntekijöiden käytännöiksi. 

Esitettiin, että kunnat, jotka ovat muuttaneet palvelurakenteensa hallituksen ohjelman 

mukaisiksi, saisivat tuottaa palvelunsa omassa kunnassaan. Palvelut tarvitaan lähelle 

asiakasta, helposti saataville, esimerkiksi jalkautuvalla tavalla. Vahvojen peruspalve-

lujen nähtiin tuovan myös taloudellista säästöä.  

Palautetta saatiin myös siitä, että jatkossa sosiaalityö ja terveydenhuolto tulisi olla 

tasapainoisessa osassa kehittämisessä, nyt terveydenhuollon nähtiin joissakin palaut-

teissa jääneen sivurooliin. Kehittämisessä tulisi edetä integroidusti, yhteisenä rintama-

na, ei ”omissa siiloissa”. Toiminnassa ei pidä palautteen mukaan myöskään pitää Jy-

väskylän aluetta erityisasemassa, vaan maakunnan on löydettävä yhteinen ääni ja tah-

totila.  

Huolta kannettiin myös siitä, miten pienet yritykset ja palveluntuottajayhdistykset 

voivat pärjätä kilpailussa maakunnassa, kun järjestämisvastuu on maakunnallisella 

organisaatiolla. Pohdittiin, kuinka valinnoissa otetaan huomioon paikallistuntemus ja 

tehdäänkö valinnat loppusummaa tuijottaen vai kokonaisuutta hahmottaen.  

Erityisryhmien, kuten vammaisten, psykiatrian palveluja tarvitsevien ja kriisitilantees-

sa olevien henkilöiden tulee palautteen mukaan saada palvelua omassa maakunnas-

saan. Kehitysvammaisten asumispalveluihin pitäisi palautteen mukaan saada elämän 

mittaisia, kilpailutuksen ulkopuolelle jätettäviä ratkaisuja ja muihin palveluihin henki-

lökohtaista budjetointia. 

Hankkeelle toivottiin palautteissa jatkoa. Todettiin, että jatkossakin olisi hyvä löytää 

tapoja kokoontua yhteen kehittämisen pariin ja tiedottamisen merkitystä korostettiin. 

Hankkeen aloittama suunnittelu- ja kehittämisprosessi ei saisi pysähtyä hankkeen 

päättymisen taitekohdassa. 
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5 HANKKEEN ITSEARVIOINTI 

 

Hankkeen itsearviointi tehtiin yhteisenä hanketiimin jäsenten keskusteluna 21.9.2016. 

Keskusteluun osallistuivat Marja Heikkilä, Satu Kinnunen, Päivi Koikkalainen, Riitta 

Pylvänen ja Petri Oinonen. 

 

Hankkeen organisointi 

Hallinnoinnin ja operatiivisen johdon roolit ja vastuut olisi pitänyt määritellä paljon 

selkeämmin hankkeen alussa.  

 

Talous 

Talous toteutui suunnitelmallisesti, joskin se jäi ylijäämäiseksi. Hankintojen järjestel-

mällisyys olisi voinut toteutua paremmin. 

 

Hankkeen viestintä 

Viestintä on sujunut hyvin ja ollut ajantasaista. Viestintään on saatu uusia ideoita ja on 

tehty uusia avauksia. Kotisivut ja Facebook -sivut ovat olleet toimivat ja niitä luetaan 

paljon. Kuntakierros oli onnistunut ja loi hyvän pohjan kehittämistyölle ja maakunnan 

yhteiselle tekemiselle. Hankkeen aikana tavoitettiin eri-ikäisiä kansalaisia sekä eri 

toimijoita (kunnat, yritykset, järjestöt). 

 

Tavoitteiden toteutuminen 

Keski-Suomen sote -palvelumallimalli on kuvattu. Samoin on kuvattu integraation 

toteutuminen sekä asukas- ja asiakaslähtöisyys. Vanhuspalveluprosessin tavoitteet 

ovat toteutuneet erinomaistesti. Pohdintaa on käyty laajalla rintamalla eri työryhmissä 

ja seminaareissa. 

 

Lainsäädäntöuudistus on elänyt koko hankkeen ajan. Se on vaikuttanut hankkeen si-

sällönkin etenemiseen. Työskentely on kuitenkin tukenut uudistuksen eteenpäin vie-

mistä. Hankkeessa on keskitytty prosessikuvauksien tekemiseen ja siinä on onnistuttu. 

Koska uudistus on edennyt näin, työ on ollut oikean suuntaista ja se on valmistanut 

Keski-Suomen maakuntaa uudistukseen. Hankkeessa on luotu maaperää maakunnan 

yhteiselle uudistukselle ja muutokselle erityisesti yhteistyössä viranomaisten ja asiak-
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kaiden kanssa. Päättäjien kanssa olisi voitu tehdä enemmän yhteistyötä. 

 

Hanke on tukenut integratiivisten työmallien syntyä maakuntaan. Niiden tekeminen on 

aloitettu pilottien myötä. Osassa kuntia on päästy pitkälle. Perhekeskustoimintamalli 

on aidosti edennyt, koska toimijat suunnittelevat ja tekevät yhdessä työtä. Toiminnan 

painopistettä on kaiken kaikkiaan saatu käännettyä ennaltaehkäisevään suuntaan. Pal-

veluohjausmallin pohdinta ja työstäminen eteni erittäin hyvin.  

 

Peruspalveluiden vahvistaminen 

Hankkeessa on kuvattu ja perusteltu uusi Keski-Suomen sote -palvelumalli. Palvelu-

malli, integraatioraportti kuvaukset ja asiakaslähtöisyys ovat läpikäyvä periaate koko 

hankkeessa. Karstulassa toimivaa hyvinvointitupaa on mallinnettu ja vastaavia hyvin-

vointitupia on maakunnassa perusteilla.  

 

Lain valmistelun aikataulu vaikutti järjestämis- ja tuotantovastuun kuvauksien synty-

miseen. Maakunnassa linjattiin, että päättäjät huolehtivat järjestämisen ja tuottamisen 

suunnittelusta ja hanke kuvaa prosesseja. 

 

Johtamisosaamisen parantaminen kaikilla tasoilla 

Johtamiskoulutus on toteutettu maakunnallisina JET -koulutuksina ja esimiesvalmen-

nuksina. Työryhmät ovat edesauttaneet yhteisten johtamismallien kehittymistä. Selke-

ää visiota ja strategiaa maakunnan tasolla ei vielä ole. Näin ollen valmennukseen ei 

voitu sellaista sisällyttää ja keskityttiin uudenlaisen johtamiskulttuurin luomiseen ja 

johtamisosaamisen parantamiseen. 

 

Tutkimus-, koulutus ja kehittämisrakenne 

Hankkeessa koottiin laajasti yhteen tutkimus ja koulutus ja kehittämisorganisaatioiden 

toimijat ja kuvattiin kehittämistyön nykytila. Tämä loi pohjaa Campus FI hankkeelle, 

joka jatkaa kehittämistyön suunnittelua ja johon on vahva sitoutuneisuus. Oppilaitok-

set, kehittämisyksiköt, yritykset, säätiöt ja julkiset toimijat ovat hankkeessa mukana. 

Maakunnan vahva yhteistyö on kehittämistyön osalta edennyt ja edesauttanut raken-

teen muodostumisessa.  
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Verkostoituminen 

Alkuvaiheen seurantaryhmä oli hyvä verkostoitumisen väline. Yhteistyö kuntapäättä-

jien kanssa jäi seurantaryhmien päätyttyä ohuemmaksi. Kuntakierroksella ja Peurunka 

-seminaareihin kuntapäättäjät osallistuivat aktiivisesti ja yhteistyö oli hyvää. Viestin-

tää suunnattiin myös päättäjille. Työryhmissä on ollut myös ammattijärjestöjen edus-

tajia ja ammattijärjestöjen tilaisuuksiin on pyydettäessä osallistuttu. 

 

Hanke on tehnyt yhteistyötä perusterveydenhuollon yksikön ja sosiaalialan osaamis-

keskuksen kanssa osallistumalla kokemusasiantuntijatyön kehittämiseen, työryhmiin 

ja kehittämispäiviin. Yhteistyötä on tehty myös terveyskeskusten kanssa. Johtamis-

koulutuksiin on osallistunut monipuolisesti eri toimialojen esimiehiä. Tietojärjestelmi-

en kehittämistyöhön on osallistuttu aktiivisesti. 

 

Aikuissosiaalityön kanssa yhteistyötä olisi saanut olla enemmän. Yhteistyötä toki teh-

tiin mielenterveys-, päihde- ja aikuissosiaalityön työryhmässä, johon aikuissosiaalityö 

liittyi vasta loppuvaiheessa. SOSKU -hankkeen (Sosiaalisen kuntoutuksen valtakun-

nallinen kehittämishanke) kanssa, jossa Keski-Suomesta mukana ovat Jyväskylä ja 

Laukaa, on haettu uusia yhteistyökuvioita ja johtamismalleja.  

 

Etelä-Savon sote -kehittämishankkeen (Esson) ja Siun SOTE -kehittämishankkeen 

kanssa on ollut yhteisiä kehittämis- ja arviointitapaamisia. Tutustumiskäyntejä tehtiin 

muun muassa Eksoteen ja Prizztechiin ja vierailijoita otettiin vastaan muun muassa 

Hyvinkään vanhuspalveluista.  Yhteistyötä on tehty myös STM:n, THL:n, Kuntaliiton 

Vaikuttavat lähipalvelut -hankkeen ja Innokylän kanssa. Paikallisista toimijoista tär-

keitä yhteistyökumppaneita ovat olleet Keski-Suomen sosiaalialan kehittämiskeskus 

KOSKE, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Uusi sairaala -hanke, Jyväskylän peruster-

veydenhuollon yksikkö, Nuorten ääni Keski-Suomessa -ryhmä sekä Nuorten Keski-

Suomi ry. 

 

Asiakaslähtöisyys 

Asiakaslähtöisyys on ollut läpileikkaava teema ja perusperiaate hankkeen kaikessa 

työskentelyssä. Kokemusasiantuntijoiden mukana oleminen hakkeessa on syventänyt 

asiakaslähtöisyyttä. Kuntakierroksella ja seminaareissa on ollut mukana asiakkaita. 
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Nuoria on osallistettu, mutta varsinaisia asiakaskehittäjiä ei hankkeeseen kuitenkaan 

ole kuulunut. 

Ota kantaa.fi -palvelun avulla edistettiin asiakkaiden näkökulmien esiin tuomista säh-

köisesti.  

 

Hankkeen tuotokset ja vaikutukset 

Raportit ja mallit löytyvät hankkeen sivuilta. Seminaarit ja koulutukset ovat tuoneet 

uusia näkökulmia ja ohjanneet kuntien kehittämistyötä. Kotisivut, blogit, uutiskirjeet, 

Sotember -kampanja, Facebook -sivut, koulutukset, seminaarit ja julkaisut ovat edis-

täneet hankkeen ydinasioista viestimistä. Nykytila-analyysit tehtiin hankkeen alussa 

kehittämistyön pohjaksi ja ne ovat eri toimijoiden käytössä. Palveluverkkoa on selvi-

tetty. 

 

Uuden sairaalan toimintamallien kehittämisessä näkyy hankkeen osa-alue ”tutkimus, 

koulutus ja kehittäminen”. Kuntiin rakennetaan hyvinvointikeskuksia ja vanhustyötä 

kehitetään samaan suuntaan koko maakunnan tasolla. LAPE -ryhmän työ on edennyt. 

24/7 palveluita on kehitetty. Sosiaalityötä päivystyksessä pilotoitiin ja mallista kehitet-

tiin pysyvää toimintaa. Kuntoutusta on kehitetty ja Lean -malleja otettu käyttöön. 

Asiakassegmentointia on ryhdytty kehittämään seututerveyskeskuksessa. 

 

Palvelutuotantotyöryhmä hyödyntää hankkeen tuloksia jatkotyöskentelyssään. Net-

tisivuja ja Innokylää voidaan jatkossa hyödyntää laajasti. Hankkeen sadat toimijat 

hyödyntävät tuloksia ja vievät asioita eteenpäin. Moniammatillista yhteistyöpäivää 

suunnitellaan. Johtamiskoulutukset jatkuvat (SOTE 2020 -JET ja Lähiesimieskoulu-

tus) ja näiden ohjausryhmä jatkaa. Hankkeen toimesta on haettu ja Keski-Suomeen 

saatu I&O -kärkihankerahaa ja LAPE -kärkihankerahaa.  

 

 

6 YHTEENVETO 

Tämän raportin aluksi käsittelin Peurunka -seminaarien yleisöpalautteita. Niistä par-

haimman numeraalisen palautteen sai Peurunka 4 -seminaari, keskiarvolla 3,36. Sen 

suurin vahvuus oli luennoitsijoiden asiantuntemus (keskiarvolla 3,62). Myös tiedolli-

nen anti koettiin vahvemmaksi kuin aiemmissa seminaarissa (3,37). Koska neljäs Peu-
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runka -seminaari ei sisältänyt työpajatyöskentelyä vaan yhteisiä luentoja myös iltapäi-

vän ajan, se todennäköisesti tarjosikin enemmän tietoa kuin aiemmat seminaarit. Mer-

kityksellistä on, että sanallisissa palautteissa luennoitsijoiden hyvyyttä perusteltiin 

monisanaisesti. Neljättä Peurunka -seminaaria kiitettiin muun muassa siitä, että siellä 

sai ajankohtaista ja laaja-alaista tietoa esimerkiksi lainsäädännöstä ja yleisö koki ko-

konaisymmärryksensä sote-uudistuksesta lisääntyneen.  

Päättelen Peurunka -seminaarien numeraalisten ja sanallisten palautteiden perusteella, 

että tiedon saaminen, ymmärryksen lisääminen ja uudistukseen osallistumisen mah-

dollisuus ovat seminaariyleisölle eli keskisuomalaisille sote-alan ammattilaisille tällä 

hetkellä erityisen tärkeitä asioita. He ovat saaneet hankkeelta paljon tietoa yleisistä, 

kaikkia palvelumuotoja läpileikkaavista toimintakulttuurin muutoksista ja kasvattaneet 

ymmärrystään niiden taustoista. He ovat saaneet vinkkejä konkreettisista toimintamal-

leista sekä mahdollisuutta vaikuttaa tulevaan palvelurakenteeseen. Halu tehdä tietoisia 

tekoja näyttäytyy päätösarvioinnin vastausten perusteella suurempana kuin väliarvi-

oinnin vastauksissa. Väliarvioinnissa oleellisemmaksi nousi kollegiaalinen, saman 

alan ammattilaisten kanssa keskustelemisen tarve ja verkostoitumisen merkitys. 

Hankkeen viimeisen vuoden neljästä pienemmästä seminaarista kolme käsitteli ikäih-

misiä. Näiden kolmen seminaarin palautteissa tiedollinen anti sai parhaat kommentit 

yleisöltä, sitä pidettiin ”hyvänä” tai ”melko hyvänä”. Pienissä seminaareissa arvostet-

tiin sitä, että saatiin ajankohtaista, monipuolista, mielenkiintoista tietoa ikäihmisten 

asumisesta ja 24/7 -toiminnasta maakunnassa sekä käytännön kokemuksia kuntoutus-

pilotissa mukana olleilta hoitotyöntekijöiltä. Hyvänä pidettiin myös sitä, kun maakun-

nallista hakemusta hallituksen kärkihankkeeseen suunnitellaan, kutsutaan kokoon toi-

mijoita niin yksityiseltä, kolmannelta kuin julkiselta sektorilta ja mahdollistetaan kes-

kustelu. 

Myös pienempien seminaarien palautteista voi päätellä, että tiedon saanti uudenlaisista 

toimintamalleista ja niiden toimivuudesta käytännön kannalta on tärkeää keskisuoma-

laisille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Oman näkökulmansa tuovat yhteistyö-

kumppanit yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta – heidän kommenteissaan tiedon 

saamisen rinnalla korostuu tarve yhteisen keskustelufoorumin aikaansaamiselle. 
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Vastaajien kokemus hyvästä tiedonsaannista ja ymmärryksen lisääntymisestä näkyi 

myös sanallisissa päätösarvioinnin kommenteissa. Viestintää, hankkeen kotisivuja ja 

avointa keskustelutapaa yhteisissä tapaamisissa korostettiin. Sanallisissa kommenteis-

sa todettiin, että osallistava työskentely synnyttää yhteistä ymmärrystä ja samalla edis-

tää käytäntöjen yhtenäistämistä maakunnallisesti. 

Päätösarviointikyselyssä positiivisimmin (keskiarvo yli 4,0) arvioitiin seuraavat väit-

teet: ”hanke mallinsi uudenlaisia palveluprosesseja”, ”olen saanut hankkeesta hyvin 

tietoa”, ”ymmärtämys lähipalveluista parantui hankkeen ansiosta” ja ”hanke edisti 

ikääntyneiden mahdollisuutta asua kotona pidempään” ja ”hanke on edennyt suunni-

telman mukaisesti. 

Näistä väitteistä ensimmäinen, uusien palveluprosessien mallintaminen, kuvaa saman-

tyyppistä ilmiötä kuin hankkeen toiminta ikääntyneiden kotona asumisen mahdollis-

tamisen hyväksi. Myös taulukossa 3 näkyvä väite ”hanke auttoi hyvään alkuun palve-

lurakenteen uudistamistyössä” (3,9), kuvaa samaa, rakenteiden käytännöllispainotteis-

ta uudelleen muokkausta. Lisäksi päätösarvioinnin sanallisissa osuuksissa esiin tulevat 

kiitokset pilottiprojektien hyödyllisyydestä kuvaavat samaa palveluprosessien uudis-

tamistyön painotusta. 

 

Päätösarvioinnissa tiedon saannin ohella korostuivat siis konkreettiset palvelujen mal-

linnukset. Hankkeen tuottamia palvelumalleja lapsille, nuorille, perheille ja ikäihmisil-

le sekä lähipalveluille, ikäihmisten kuntoutuspolun mallia sekä päivystyksen sosiaali-

työn pilottiprojektia kiitettiin toimiviksi ja hyödyllisiksi. Myös hankkeen itsearvioin-

nissa oltiin tyytyväisiä lähipalveluita tukevien toimintamallien aikaan saamiseen ja 

hanketyöntekijät arvioivat, että hanke on pystynyt tukemaan sosiaalihuollon ja tervey-

denhoidon integraatiota edistävien työmallien syntyä Keski-Suomeen. 

 

Hankkeen panostus johtamisosaamisen parantamiseen näkyy hyvänä arviona päätös-

arviointikyselyssä. Väite ”hankkeella on parannettu sosiaali- ja terveysalaan johtaja-

osaamista” sai arvon 3,52. Saman arvon sai myös väite ”hanke on edistänyt lasten ja 

perheiden palvelujen johtamista ja tuottamista suunnitelmallisesti yhtenä kokonaisuu-

tena maakunnan tasolla”. Sanallisissa osuuksissa kiitettiin johtamiskoulutusta hyväksi. 

Itsearvioinnissa todettiin, että myös hankkeen työryhmissä on työskennelty yhteisten 

johtamismallien ja johtamiskulttuurin kehittymisen tueksi.  
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Itsearvioinnissa kuitenkin todettiin johtamisvalmennusta hankaloittavaksi tekijäksi se, 

ettei sote-palvelujen tuottamisen tavasta maakunnan tasolla ole vielä olemassa selkeää 

strategiaa. Myös päätösarvioinnin palautteissa haasteeksi nimettiin valtion toiminta ja 

lainsäädännöllinen keskeneräisyys. Toisaalta kritiikin aihetta löydettiin myös asenteis-

ta ja osallistumishaluttomuudesta. 

 

On selvää, että Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen päätyttyä syntyy tyhjää tilaa, 

joka nopeasti täyttyy seuraavalla toiminnalla. Toivottavaa on, että jatkavat organisaa-

tiot saavat käyttöönsä hankkeen postituslistat ja uusia kokoontumisia järjestettäisiin 

sote-uudistuksen edetessä. Liikkeelle lähteneet, voimaa välittävät verkostot ja tiedolli-

set, kollektiiviset prosessit voisivat näin jatkua ja hyödyntää tulevaa sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palveluorganisaatiota Keski-Suomessa mahdollisimman tehokkaasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Keski-Suomen SOTE 2020 
-hankkeen 
aloitusseminaari 6.10. 
Miten rakentuvat tulevaisuuden asukaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut? 
Mitä voisivat olla tulevaisuuden lähipalvelut? Kuka kehittää tulevaisuuden 
palveluita ja kuinka kuntalaiset voivat vaikuttaa kehittämistyöhön? Millaisia 
muutoksia uudistus tuo tullessaan palvelun tuottajille? Mitä uutta laki 
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä tuo tullessaan? 

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Keski-Suomen SOTE 2020 -
hankkeen aloitusseminaarissa 6.10.2014 Laukaan Peurungassa. 

Seminaarin alustava ohjelma: 

8.45 Aamukahvit 
9.15 Seminaarin avaus, Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ohjausryhmän 
puheenjohtaja Pekka Utriainen 
9.30 Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke esittäytyy, Keski-Suomen Sote 2020 -
hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilä 
10.00 Mitä asiakaslähtöiset palvelut ovat? professori Petri Virtanen 
11.00 Sote-uudistuksen ajankohtaiset asiat, peruspalveluministeri Susanna 
Huovinen 
11.30 Keskustelua aamun aiheista 
12.00 Workshop-työskentelyn ohjeistus 

12.05 Omakustanteinen lounas 

13.00 - 14.30 Workshop-työskentelyä, joiden lomassa kahvit. Workshopien 
aiheet: 
- Lähipalvelut, yhteisöjen voimavarat ja osallisuus 
- Lasten ja perheiden palvelut 
- Vanhuspalvelut 



   

 
 
Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen aloitusseminaarissa 6.10.2014 käynnistettiin keskustelu 
asukaslähtöisestä palveluiden uudistamisesta. Seminaarin jälkeen hanke on työskennellyt puolen 
vuoden ajan ja tavannut tuhansia maakunnan ammattilaisia ja asukkaita sote-uudistuksen merkeissä. 
Tältä pohjalta ovat valmistuneet ensimmäiset versiot uusien toimintamallien pohjaksi, ehdotus 
lähipalveluiden määritelmäksi sekä aineistot kehittämistä ja tietojohtamista varten. Peurunka2 -
seminaarissa painotus on työpajatyöskentelyssä, jossa on tarkoitus työstää eteenpäin hankkeessa 
tähän mennessä tuotettuja ehdotuksia. 
 
Ilmoittautumiset 1.4.2015 mennessä osoitteessa: www.lyyti.in/Peurunka_2_seminaari_6463 
 
PEURUNKA2 -seminaarin ohjelma 15.4.2015 
 
8.30  Aamukahvit 
 
9.00  Seminaarin avaus: Sote-valmistelusta Keski-Suomessa  

Silja Ässämäki, kehittämisjohtaja, Jyväskylän kaupunki 
 
9.20 Uuden sairaalan toimintamalli ja lähipalvelujen kehittäminen 

Juha Kinnunen, johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
  
9.50  Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tilannekatsaus  

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanketiimi 
 
10.40 Minä muutoksessa, muutos minussa 

Pirkko-Liisa Vesterinen, kunnanjohtaja, Toivakan kunta  
 
11.15 Lounas  
 
12.15  Työpajat (lisätietoa työpajoista liitetaulukossa): 
 

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

2. Vanhuspalvelut prosessin tavoitteena: Toimintakyisenä kotona 

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

4. Monialainen kuntoutus: Kuntoutusvalmiutta etsimässä ja toteuttamassa  

5. Asukkaiden näkemysten pohjalta – Lähipalveluiden yhteistä määritelmää tekemässä   

6. Palveluohjaus: Keinot ja tavoitteet tulevaisuudessa 

7. Miten tuemme jatkuvaa kehittämistä integroidussa palvelutuotannossa? 

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

Päiväkahvi työpajojen työskentelyn lomassa 
 
14.30  Työpajojen tulosten esittely paneelin muodossa  

Vetäjänä Marja Heikkilä, hankepäällikkö, SOTE 2020  
 
15.45 Päivän päätössanat  

Kirsi Alonen-Kinnunen, sosiaalijohtaja, Kinnulan kunta 
 

Lisätietoa hankkeesta ja seminaarista: http://www.jyvaskyla.fi/sote2020 
 hankesihteeri Minna Mård minna.mard@jkl.fi, puh. 050 4623 823 
 

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


   

 
 
Tervetuloa Peurunka3 -seminaariin Laukaan Peurunkaan ti 27.10.2015 klo 9-16 
 
Seminaarin pääpaino on hyvien käytäntöjen esittelyllä ja vaihdolla sekä muualta 
Suomesta että Keski-Suomesta. 
 
Ilmoittautuminen pe 23.10. mennessä: 
https://www.lyyti.in/Peurunka3_seminaari_4937 
 
 
Peurunka3 -seminaari 27.10.2015 
 
 
8.30  Kahvitarjoilu 
9.00  Seminaarin avaus, Laukaan kirkonkylän päiväkodin lapset 
9.15  Sote - uudistus ja itsehallintoalueet  

Anita Mikkonen, maakuntajohtaja, Keski-Suomen liitto  
9.30 Asiakkaan tarpeista uuteen Keski-Suomen sote - malliin  
 Keski-Suomen SOTE 2020 – hanketiimi 

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

 Juhani Paavilainen, projektipäällikkö ICT, Uusi sairaala -hanke 

  

11.30  Lounas (omakustanteinen) 
 

12.30  Hyvien käytäntöjen työpajat (työpajojen ohjelma liitetaulukossa) 

 1. Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 
 2. Johtaminen sekä kehittäminen ja tutkimus 
 3. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut  
 4. Palveluohjaus 
 5. Päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä aikuissosiaalityö  
 6. Sähköiset palvelut ja omahoito  
 7. Vammaispalvelut: osallisuus ja yhteistyö 

 

14.30  Kahvitarjoilu 

15.00  Sotember-gaala  

 Keski-Suomen hyvien käytäntöjen palkitseminen 

16.00  Tilaisuus päättyy  
 

 
 
 
 
Lisätietoa hankkeesta ja seminaarista:  

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020 

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

 
Kuvat: Linda Saukko-Rauta 
 

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


   

 
Tervetuloa Peurunka4 -seminaariin Laukaan Peurunkaan  

ti 13.9.2016 klo 9.00–16.00 
 
Ilmoittautuminen 30.8.2016 mennessä.   
 
PEURUNKA4 -seminaarin ohjelma tiistaina 13.9.2016 klo 9-16 
 
8.30  Kahvitarjoilu 

9.00  Seminaarin avaus 

 Marja Heikkilä, hankepäällikkö 

9.15  Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta 

 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman ohjausryhmän pj. Maria-Kaisa Aula 

9.45 Hankkeen tulokset esiin! 

 Hanketiimi, pilotoijat, kokeilijat ja työryhmäläiset kertomassa 

 Haastattelijana Mikko Maasola 

11.00 Miltä hankkeen työryhmien tulokset näyttävät arvioitsijoiden 

 näkökulmasta? 

 Asta Suomi & Pirjo Tiikkainen, JAMK 

11.30 Lounastarjoilu   

12.30 SOTE2020 hankkeesta eteenpäin! 
 
 Ehdotus sote- järjestämisorganisaation valmistelusta Keski-Suomeen 
 Asiantuntija Paavo Kaitokari, Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 
 
 Ehdotus sote - palvelutuotannon organisoinnista 
 Johanna Heikkilä, JAMK 
 
 Arvioita Keski-Suomen sote-mallista 
 Tutkimusjohtaja Pasi-Heikki Rannisto, Tampereen yliopiston 
 johtamiskorkeakoulu 
 
 Keskustelu ja evästys jatkovalmistelua varten 
14.00  Kahvitauko 

14.20 Valtakunnallinen näkökulma:  
 Keski-Suomi – mitkä ovat onnistuneen sote-uudistuksen 
 toimeenpanon edellytykset? 
 Johtaja Markku Pekurinen, THL 

15.10  100 askelta kohti Keski-Suomen uutta sote-johtamiskulttuuria, 

 yhteistyössä Raivaajat ja Rakentajat sekä Jaana Utti, Tamora Oy 

15.45  Seminaarin päätössanat, toimialajohtaja, sote- palvelutuotantotyöryhmän pj. 

 Kati Kallimo 

16.00 Hyvää kotimatkaa! 

https://www.lyyti.in/Peurunka4_seminaari_Laukaassa_0459


                                                                                                

Vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen seminaari pidetään  
Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansalissa, osoite Vapaudenkatu 39-41 
 
 
Seminaarin ohjelma 11.2.2016 
 
Aamukahvia tarjolla klo 8:45 alkaen seminaaritilassa 
 
9:00  Seminaarin avaus 

Risto Kortelainen, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 
 

9:15 Ikäystävällinen ympäristö, yhteisöllinen asuminen ja palvelut 
 Risto Kortelainen, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 
 
9:45  Elinpiirin merkitys vanhuudessa   

Erja Portegijs, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto / GEREC 
  
10:15 Vanhuus ja muuttaminen 

Outi Jolanki, dosentti FT, Tampereen yliopisto / Terveystieteiden yksikkö 
 
 
10:45 Yhteisöllinen asuminen asumisoikeustalossa 

Olavi Niemi, hallituksen puheenjohtaja, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys JASO 
 
11:15 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma  

Sari Hosionaho, ohjelmapäällikkö FT, Ympäristöministeriö  
 
Lounas (omakustanteinen) klo 12:00-13:00 
 
13:00  Virkkulan seniorikylä konsepti 
 Tero Wéman, arkkitehti SAFA, Arkkitehtipalvelu Oy 
 
13:30 Koskelan muistikylähanke 
 Anneli Walldén, johtaja, Koskelan monipuolinen palvelukeskus 
  
Päiväkahvia tarjolla seminaaritilassa 
 
14:15 Hervanta ikäystävälliseksi palvelualueeksi 
 Päivi Moisio, kehittämispäällikkö, Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry 
 
14:45 Kaarinan perhehoitokylä – videoesitys 
 Kommenttipuheenvuoro 
 Maria Kuukkanen, kehittämispäällikkö, Perhehoitoliitto ry 
 
15:15 Seminaarin päätös  
 Marja Heikkilä, hankepäällikkö, Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 

 
 

Lisätietoa hankkeesta ja seminaarista: http://www.jyvaskyla.fi/sote2020 
hanketyöntekijä Tuija Koivisto, puh. 050 462 3950 tuija.koivisto@jkl.fi 
 
 
Pysäköinti: P Cygneus Vapaudenkatu 35 tai Hannikaisenkadun P alueet 
 
Lounasruokailu: Novelli/Sonaatti kirjaston tiloissa; Sodexo kaupunginteatterin lämpiö 
 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020


   

 
 
 
Ohjelma 
 
 

klo 12.00  Seminaarin avaus, seminaarin puheenjohtaja hankepäällikkö Marja Heikkilä 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 

 

klo 12.15 Saarikan kuntoutusyksikön perustamisen taustaa, liikelaitoksen johtaja 

Mikael Palola 

 

klo 12.30 Karstulan kuntoutusyksikön nykyinen tilanne, toiminta ja tulevaisuuden 
haasteet, palveluvastaava Elina Matilainen, fysioterapeutti Eija Janhunen ja 

sairaanhoitaja Sirkku Äijänen 

 

klo 13.30 Kahvitauko 
 

klo 14.00 Kuntoutuspolkupilotin mallinnus, lehtori Aila Pikkarainen, JAMK 

 

klo 15.00 Kommenttipuheenvuorot: Kuntoutujan ja läheisen puheenvuoro, 

akuuttiosaston, koti- ja asumispalveluiden, palveluohjauksen, fysioterapian ja 

varhaisen tuen palvelujen näkökulma 

 

klo 15.45 Miten tästä eteenpäin? Päätöspuheenvuoro, Keski-Suomen SOTE -hanke, 

vanhustyön asiantuntija Tuija Koivisto 



 
 
    SEMINAARIKUTSU 
 
 
PÄIVYSTYS JA MUUT 24/7 - PALVELUT -SEMINAARI 
 
 
Aika  Keskiviikko 11.5.2016 kello 12.00–16.00 
Paikka Hotelli Laajavuoren auditorio, Laajavuorentie 30, kartta 
 
Seminaarin tarkoitus: 
 

1. Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen kuntakierroksen yhteydessä todettiin, että 
maakunnan asukkaita vaivaa turvattomuus ja yksinäisyys. Näihin ratkaisuiksi 
kansalaiset esittivät ambulanssin, lääkärin ja poliisin palveluiden lisäämistä. Sote-
uudistuksen yhteydessä pääsemme kuitenkin pohtimaan, miten voimme 
vaikuttavammin hyödyntää jo nykyisiä palveluita paremmalla yhteistyöllä. Myös 
päivystysuudistus antaa mahdollisuuden järjestää resursseja uudella tavalla.  
 

2. Mm. ensihoito, potilaskuljetus, keskitetty sairaalapäivystys, suun terveydenhuollon 
päivystys, lääkärin konsultaatiomahdollisuus, ympärivuorokautinen kotihoito, 
vanhusten turvapalvelu, vanhuksen voinnin huonontuessa hoitopaikka, 
sosiaalipäivystys, lastensuojelun kriisi- ja vastaanottopaikka, turvakoti 
lähisuhdeväkivallan uhreille, kriisipäivystys, selviämisasema (suunnitteilla) ja 
neuvonta ja ohjaus ovat niitä palveluja, joita tarvitaan päivystysluontoisesti ympäri 
vuorokauden. Näitä myös maakunnastamme pääsääntöisesti löytyy, mutta miten 
yhteistyö toimii?  Tavoitteena on edistää toinen toistemme työn tuntemusta ja 
yhteistyömahdollisuuksien lisäämistä.  

 
 
 

Kutsu 
 

Peurunka 2 -seminaari 

   Ennakkokutsu 
Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 
 

15.4.2015 Laukaan Peurungassa 
Tervetuloa! 

 

Kuva: Tero Takalo-Eskola 

https://www.google.fi/maps/place/Laajavuorentie+30,+40740+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4/@62.2593108,25.6960978,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x468575b653733df7:0xa9f8e6e9df06b266


   

 
3. Lisäksi tarkoituksena on herättää kysymys, löytyykö näiden palvelujen 

uudelleenorganisoinnista synergiaetuja, parempaa turvaa maakunnan asukkaille ja 
säästöjä sekä saada tietoa päivystysuudistuksen sisällöstä. 

 
Kohderyhmä: 
 

Kuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjät, ammattilaiset, 
pelastusviranomaiset, poliisi, alan järjestöt ja yritykset sekä asiasta kiinnostuneet.  

 
 
Ohjelma 
 
 
12.00 Seminaarin avaus 
 
12.05 Ylilääkäri Johanna Tuukkanen, KSSHP: Päivystystoiminta Keski-Suomessa nyt ja 

tulevaisuudessa 
 
12.25 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen sosiaalityö 

päivystyksessä pilotin kokemukset 
 
12.45 Ylilääkäri Mikko Lintu, KSSHP: Miten takaamme 24/7 palvelut maaseudulla? 
 
13.05 Johtava sosiaalityöntekijä Laura Vainio – Pernu, sosiaalipäivystysyksikkö, Jyväskylän 

kaupunki ja johtaja Tuija Hauvala, kriisikeskus Mobile: Sosiaalityö ja kriisipäivystys 
 
13.25 Hanketyöntekijä Tuija Koivisto, Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke ja 

teknologiakoordinaattori Sami Siren, Jyväskylän kaupunki: Ikääntyneiden 
ympärivuorokautinen hoito ja turvapalvelu 

 
13.45 Keskustelua ja kommentteja 
 
14.05 Kahvitauko 
 
14.20 Lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, STM: Ajankohtaista päivystyksen 

säädösvalmistelussa – suunniteltuja muutoksia terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltolakiin 
 
14.50 Perusturvajohtaja Anu Pihl: Ohjaus ja neuvonta sekä call center 24/7 toimintana 
 
15.10 Keskustelua ja kommentteja 
 
15.50 Johtaja Mikael Palola, Saarikka: Iltapäivän yhteenveto ja suunta eteenpäin 
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Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa eli I&O - 
kärkihanke 
 
 
Yritykset, palveluntuottajat, järjestöt ja seurakunnat, jotka olette kiinnos-
tuneet yhteistyöstä I&O kärkihankkeen Keski-Suomen hakukonsortiossa 
 
Sote ja maakunta -uudistuksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomallin ja organi-
saation valmistelusta vastaava Palvelutuotantotyöryhmä on kokouksessaan 19.5.2016 sopi-
nut, että Keski-Suomen osalta I&O –kärkihankkeen rahoitushakua valmistellaan Keski-
Suomen SOTE 2020- hankkeen toimesta. 
 
Tavoitteena on hakea Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten 
omaishoitoa kärkihankkeen valtionosuusavustusta Keski-Suomen koko maakunnan laajui-
seen TOIMIVA KOTIHOITO mallinnuksen mukaiseen hankkeeseen mahdollisimman moni-
toimijaisena hakukonsortiona, jossa ovat mukana Keski-Suomen kuntien ja kuntayhtymien 
lisäksi yrityksiä, palveluntuottajia, oppilaitoksia, kehittämisorganisaatioita, seurakuntia ja jär-
jestöjä. 
 
Hakukonsortiossa hankkeen hakijoilta edellytetään omavastuuosuutta, joka kunnille ja kun-
tayhtymille on 20-30% ja yrityksille vähintään 40%. Omavastuuosuutena hyväksytään myös 
hakijaorganisaatioiden henkilöstön oma työ. (s.2) 
 
Pyydämme teiltä lyhyitä kirjallisia kuvauksia: 

1. Millä tavoin voisitte edistää Toimivan kotihoito mallinnuksen ja alustavan Keski-
Suomen hankekuvauksen mukaisia tavoitteita  

2. Minkä suuruiseen omavastuuseen olette valmiita (euroa tai työtuntia) huomioiden, että 
kärkihankkeen valtionosuus yrityksille ja järjestöille on max 60% 
 

Kuvaukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen tuija.koivisto@jkl.fi . Voitte 
lähettää tähän osoitteeseen myös kysymyksiä, joihin vastataan 18.7.2016 jälkeen. 
 
Järjestämme 3.8.2016 klo 13-16 kaupunginkirjaston Minnansalissa keskustelutilaisuuden I&O 
kärkihankkeen Keski-Suomen kotihoidon kehittämishankesuunnitelmasta. Pyydämme teitä 
ilmoittautumaan tilaisuuteen oheisen linkin kautta 
https://www.lyyti.in/IO_Hakukonsortiokutsu_4468  
 
Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke, psta  Tuija Koivisto 
     Hanketyöntekijä 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/9273c0172c8b993fd5de3ebd0ea3b5d294e9c13a.jpg
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/ed55f4bc17aa604675110ed23823421b7d101ef2.jpg
mailto:tuija.koivisto@jkl.fi
https://www.lyyti.in/IO_Hakukonsortiokutsu_4468
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KeskiSuomen Sote 2020 hankkeen päätösarviointi,
syksy 2016

1. Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen ryhmä, johon olen kuulunut: *
Ohjausryhmä

Seurantaryhmä

Tuotantorakennetyöryhmä

Lähipalvelut‐ ja palveluverkko ‐työryhmä

Vammaispalvelutyöryhmä

Mielenterveys‐, päihdepalveluiden ja aikuissosiaalityön työryhmä

Lasten ja perheiden palveluiden työryhmä

Vanhuspalveluiden työryhmä

Sote‐integraatio‐työryhmä

Koulutus‐ ja tutkimusyhteistyöryhmä

Palveluohjaustyöryhmä

Kuntoutuksen yhteistyöryhmä

Muu, mikä?

2. Edustan
perusterveydenhuoltoa

erikoissairaanhoitoa

sosiaalihuoltoa

tutkimus‐ ja/tai koulutusorganisaatiota

kunnan hallintoa

yksityistä palveluntuottajaa

järjestöä

muuta, mitä?

3. Arvioi Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen onnistumista. Anna arvo asteikolla täysin samaa
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mieltä – täysin eri mieltä. Voit jättää väliin ne kysymykset, joissa et tunne arvioitavaa asiaa.
Ensiksi arvioidaan hankkeen yleistä onnistuneisuutta.

Täysin eri

mieltä

Melko eri

mieltä

En samaa enkä

eri mieltä

Melko samaa

mieltä

Täysin samaa

mieltä

Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti

Hanke on mallintanut uudenlaisia palveluprosesseja.

Hanke on auttanut peruspalvelujen vahvistamisessa.

Hankkeella on parannettu sosiaali‐ ja terveysalan

johtajaosaamista.

Olen saanut hankkeesta hyvin tietoa.

Hankebudjetti on toteutunut suunnitellusti.

Ohjaus‐ ja seurantaryhmät ovat pystyneet

vaikuttamaan hankkeen etenemiseen.

Hankkeen työntekijät ovat pystyneet vaikuttamaan

hankkeen etenemiseen.

Hankkeen johtaminen on ollut selkeää.

Hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.

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

Täysin

eri

mieltä

Melko

eri

mieltä

En samaa

enkä eri

mieltä

Melko

samaa

mieltä

Täysin

samaa

mieltä

Hankkeen avulla on päästy hyvään alkuun Keski‐Suomen sosiaali‐ ja

terveyshuollon palvelujen palvelurakenteen uudistamistyössä.

Hanke on luonut edellytyksiä sosiaali‐ ja terveydenhuollon

palvelukokonaisuuksien yhteen integroitumiselle.

Hankkeen avulla on madallettu hallinnonalojen välisiä raja‐aitoja ja

poistettu päällekkäisyyksiä.

Hanke on edistänyt sote‐palvelujen asiakaslähtöisyyttä, laadukkuutta

ja kustannusvaikuttavuutta.

Hankkeen piirissä on hyödynnetty hankekuntien ja Innokylän

hankkeiden hyviä käytäntöjä.

Väestön vastuuta omasta hyvinvoinnistaan on kasvatettu.

Hanke on ollut hyödyllinen sosiaali‐ ja terveydenhuollon

tietoteknisten ratkaisujen kehittämisessä.

Hanke on avannut tien eri asiakasryhmien palvelutarpeiden

tunnistamiseen, jolloin niihin voidaan vastata optimoidulla tavalla.

5. Seuraavat väitteet liittyvät lähipalveluihin, palvelurakenteeseen ja monialaiseen kuntoutukseen.
Täysin

eri

mieltä

Melko

eri

mieltä

En samaa

enkä eri

mieltä

Melko

samaa

mieltä

Täysin

samaa

mieltä

Hanke on parantanut yleistä ymmärtämystä lähipalvelujen luonteesta ja

merkityksestä.

Hankkeessa kehitettyä asukas‐ ja asiakaslähtöistä ja integroitua palvelumallia

voisi mielestäni käyttää pohjana tulevan Keski‐Suomen sote‐palvelurakenteen

suunnittelussa.

Hankkeessa pilotoitu uusi ikäihmisten kuntoutuspolun mallinnus on muuttanut

ajattelutapaa organisaatiossani avohoitopainotteisemmaksi.

Hanke on vahvistanut kuntoutujan asemaa kuntoutuksessa ja vähentänyt

organisaatiokeskeistä ajattelua.

Hankkeen vammaistyöryhmän tuottama vammaisstrategia on käyttökelpoinen

malli kehittämistyöhön.

Hanke on edistänyt mielenterveys‐, päihde‐ ja aikuissosiaalityön palveluissa

matalan kynnyksen mallia, jossa lähipalveluista saadaan nopea apu.
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6. Seuraavat väitteet liittyvät lapsiin, nuoriin, perheisiin ja lastensuojeluun.
Täysin

eri

mieltä

Melko

eri

mieltä

En samaa

enkä eri

mieltä

Melko

samaa

mieltä

Täysin

samaa

mieltä

Hanke on edistänyt lasten ja perheiden palvelujen johtamista ja

tuottamista suunnitelmallisesti yhtenä kokonaisuutena maakunnan

tasolla.

Hanke on parantanut lapsiperheiden osallisuutta kehittämistyöhön.

Hanke on vahvistanut lastensuojelun osaamisen saatavuutta.

Lastensuojelupalveluihin on ryhdytty hankkeen avulla luomaan

joustavaa konsultaatiorakennetta, jolla tuetaan perustason

asiantuntemusta.

Hanke on tuonut alueellista tasa‐arvoa lapsiperheiden palveluihin, mikä

on pienentänyt asuinkunnan merkitystä avun saannissa.

7. Seuraavat väittämät liittyvät ikäihmisten palveluihin.
Täysin

eri

mieltä

Melko

eri

mieltä

En samaa

enkä eri

mieltä

Melko

samaa

mieltä

Täysin

samaa

mieltä

Hanke on toiminut tehokkaasti sen hyväksi, että tulevaisuuden Keski‐Suomessa

ikääntyneet asuvat kehittyneiden palvelujen turvin yhä pidempään omissa

kodeissaan ja laitoshoidon osuus pienenee.

Hanke on tuottanut vanhuspalveluihin käytänteitä, joilla tuetaan omatoimisuutta

ja vahvistetaan ikäihmisten mahdollisuuksia oman toimintakykynsä

säilyttämiseen.

Vanhusten palvelusuunnitelmiin on saatu hankkeen ansiosta yhtenäisiä

käytäntöjä.

Ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma on tukenut oman kuntani

vanhuspalvelujen kehittämistä.

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

9. Miten organisaatiosi on hyötynyt hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä?
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10. Mitkä tekijät ovat eniten edistäneet tulosten saavuttamista?

11. Mitkä tekijät ovat estäneet hankkeen tavoitteiden toteutumista?

12. Mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota nyt, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
suunnittelua jatketaan maakunnassa?
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13. Sana on vapaa!

 
Lähetä




