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1 Arvioinnin tausta ja tarkoitus 
 

Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke on Kaste-rahoituksella vuodesta 2014 lokakuun loppuun 2016 

toteutettava ja Jyväskylän kaupungin hallinnoima hanke. Hankkeen päätyttyä Keski-Suomen sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelutuotannon ja organisaation valmistelu jatkuu. Siitä vastaa kaikkien Keski-

Suomen kuntien, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja seututerveyskeskuksen edustajista nimetty 

palvelutuotantotyöryhmä. Tämän raportin tarkoituksena on arvioida palvelutuotantotyöryhmän 

toimeksiantona Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista hank-

keen dokumenttiaineiston pohjalta. Arviointi on rajattu hankkeen alatyöryhmien elokuun 2016 lop-

puun mennessä aikaansaatujen tuloksien arviointiin.  

Raportti sisältää lisäksi ehdotukset sote-palveluiden maakunnallisesta järjestämisestä ja palvelutuo-

tannosta vuoden 2019 alusta alkaen sekä tarvittavista toimenpiteistä jatkovalmistelun pohjaksi. Pal-

velutuotantomallin rakentamisessa on hyödynnetty Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen alatyö-

ryhmien ehdotuksia. Ehdotuksemme on tehty lokakuussa 2016 ja perustuu lausunnolla oleviin laki-

luonnoksiin (maakunta-, järjestämis- ja voimaanpanolaki) sekä hallituksen valinnanvapauslinjauksiin.  

2 Sote- muutoshankkeelle asetetut tavoitteet ja tulokset 

2.1 Sote-uudistuksen valtakunnalliset tavoitteet  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamina sote-uudistuksen keskeisisinä tavoitteina ovat ihmisten 

välisten terveys- ja hyvinvointieroja vähentäminen ja asiakaslähtöisyys palveluiden lähtökohtana. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee toteuttaa integroituina ja vaikuttavina palvelukokonaisuuksina. 

Tuotannollista integraatiota toteutetaan verkostomaisessa rakenteessa, jossa on useita palvelun-

tuottajia. Asiakkaiden valinnanvapaudella tavoitellaan sote-palvelujen tuotannon monipuolistumista. 

Uudistuksilla pyritään hillitsemään kustannusten nousua 3 miljardin edestä vuoteen 2030 mennessä. 

Uudistukset edellyttävät tiedolla johtamista, hyvää suunnittelua, seurantaa ja arviointia. (Alueuudis-

tus.fi., ks. Kuva 1.)   
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Kuva 1. Sote-uudistuksen valtakunnalliset tavoitteet (Pöysti, 2016) 

2.2 Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen tavoitteet ja odotetut tulokset 

 

Keski- Suomen SOTE 2020 – hankkeen keskeisenä tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen asukas- ja 

asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien 

kanssa kehittämällä uudenlainen tuotantorakenne ja toimintamalli, vahvistamalla peruspalveluja ja 

kehittämällä johtamista. Mallin keskeiset avaintekijät ovat laajan palveluintegraation toteutus, pe-

rus- ja lähipalvelujen toimivuus, johtamisosaamisen parantaminen sekä uuden alueellisen kehittä-

mis-, koulutus- ja tutkimusrakenteen luominen. Hankkeen odotetut tulokset on esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeelta odotetut tulokset (Palvelutuotantoryhmän työsuun-

nitelma) 

Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen sote-palvelumallin painopainopistealueet ja kehittämiskohteet 

(Koikkalainen, 2016) ovat seuraavat:  

 Alueellinen yhdenvertaisuus maakunnallisesti  

 Kuntalaisten yhdenvertaiset palvelut Keski-Suomessa  

 Lähipalveluiden tärkeys  

 Painopiste matalan kynnyksen palveluissa (lähipalvelut)  

 Potilaan/asiakkaan kokonaisvaltainen hoito  
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3 Arvioinnin toteuttaminen  
 

Arviointi kohdennettiin Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen alatyöryhmien 1) lähipalvelut ja palve-

luverkko, 2) vanhuspalvelut, 3) monialainen kuntoutus ja 3) lasten ja perheiden palvelut ja lastensuo-

jelu tuottamiin palvelutuotannon malleihin ja toimenpide-ehdotuksiin sekä niille asetettujen tavoit-

teiden toteutumiseen. Arviointiaineisto koostui Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen kirjallisista 

materiaaleista (liite 1), seminaarien (Laajavuori 29.4.2016) esityksistä ja puheenvuoroista, työpajojen 

(Saarijärvi 2.6.2016) dokumentoiduista tuotoksista sekä palvelutuotantoryhmän kokouksissa esiin 

nostetuista teemoista. Arvioinnissa sivutaan johtamista ja alueellista kehittämisrakennetta siltä osin 

kuin ne on otettu huomioon alatyöryhmien tuottamissa toimintamalleissa ja toimenpide-

ehdotuksissa. Lisäksi huomioitiin valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiselle asete-

tut tavoitteet ja linjaukset sekä Uusi sairaala-hankkeen toimintamalli. 

 

Alatyöryhmien tuotosten arvioinnissa otettiin kantaa seuraavaan kokonaisuuteen (Ks. kuva 3): 

1. Asiakas- ja asukaslähtöisten ydinprosessien kuvaaminen: miten kussakin alatyöryhmässä on 

kuvattu palvelun ydinprosesseja. Miten on otettu kantaa kustannusten arviointiin ja kustan-

nustehokkuuteen, palvelupolkuihin ja asiakassegmentointeihin.  

2. Yhteisymmärrys palveluverkosta: miten palveluverkko on kuvattu lähipalveluiden ja maa-

kunnan tason palveluiden osalta ja kesken. Miten tämä palveluverkkoesitys on rakentunut 

yhteisenä kehittämistyönä hankkeen aikana.  

3. Asukkaiden yhdenvertaisuus, palveluiden integraatio ja palveluohjaus: miten alatyöryhmä 

on pohtinut asiakas-ja asukaskohtaisten palveluiden tuottamisen ja valinnanvapauden haas-

teita sekä integraatiota. Miten palveluohjaus on ymmärretty kunkin alatyöryhmän palvelu-

mallissa. 

4. Johtaminen ja alueellinen kehittämisrakenne: miten kukin alatyöryhmä on ottanut kantaa 

alueelliseen kehittämiseen, osaamisen vahvistamiseen ja integroitumiseen. Miten alatyöryh-

mät ottavat kantaa johtamiseen.  

 

Kuva 3. Arvioinnin viitekehys 
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Arvioinnin ensimmäinen vaihe kohdistui alatyöryhmien loppuraportteihin ja Laajavuoren hankese-

minaarin esitysten sekä Saarijärven työpajan tuottamaan aineistoon. Laajavuoren seminaarien semi-

naariesitykset ja Saarijärven työpajan loppupuheenvuorot videoitiin ja litteroitiin. Näistä tarkasteltiin 

mm. muutosprosessin vaihetta suhteessa hankkeen tavoitteisiin sekä yhteisymmärrystä. Toisessa 

vaiheessa arviointiryhmä keskustelutti järjestämistä ja tuottamista koskevaa alkumateriaalia palve-

lutuotantoryhmässä Muuramessa elokuussa 2016. Näiden keskustelutulosten ja tuotosten perus-

teella laadittiin Keski-Suomen sote-palvelujen järjestämisen- ja tuottamisen malli sekä keskeisiä toi-

menpidesuosituksia. 

 

 

4 Hankkeessa kehitetyn palvelutuotannon mallin ja esitettyjen toi-

menpide-ehdotusten arviointi 
 

Raportin arviointiluvut noudattelevat kuvassa 3 esitetyn arviointikehikon rakennetta. 

4.1 Keski-Suomen SOTE-alueen ydinprosessien asiakas- ja asukaslähtöisyys 

 

Lähipalvelut ja palveluverkko 

Lähipalvelu ja palveluverkko -alatyöryhmän tavoitteena oli ensinnäkin määritellä, mitä lähipalveluilla 

tarkoitetaan Keski-Suomessa ja tehdä sen pohjalta lähipalvelujen turvaamisen järjestämissuunnitel-

ma yhteistyössä kuntien kanssa. Lähipalvelujen määrittelyn suhteen ei tavoitteeseen päästy. Valta-

kunnallisten eri toimijoiden taholla määrittelyjä on pyritty tekemään, mutta yhtenäistä selkeää nä-

kemystä ei ole. Kuntaliiton raportissa, jota lähipalvelutyöryhmässä on hyödynnetty, korostetaan 

asiakas- ja asukaslähtöistä tarkastelua. Asiakasnäkökulmasta lähipalvelu vaihtelee yksilöllisistä tar-

peista riippuen. Lähipalvelulla ei kuitenkaan tarkoiteta pelkästään fyysistä läheisyyttä, vaan palvelu-

jen saavutettavuutta esimerkiksi sähköisten tai liikkuvien palvelujen kautta.  

Ydinprosessin asiakas- ja asukaslähtöisyys rakentuu toimivista arjen lähipalveluista, lähellä tuotetuis-

ta sote-palveluista ja kauempana tuotetuista erityistason palveluista. Kustannuksiin ei tässä raportis-

sa oteta suoraan kantaa, mutta raportissa esitetyt muun muassa asiakasprosessien sujuvuutta, toi-

mintojen päällekkäisyyksien poistamista, hyvinvointivastuun jakamista ja olemassa olevien resurssi-

en hyödyntämistä koskevat ehdotukset toteutuessaan auttavat hillitsemään kustannusten kasvua.    

Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeen sekä Lähipalvelu ja palveluverkko -alatyöryhmän työskentelyn 

puitteissa on tehty kuntakierroksia, joiden yhteydessä on järjestetty kuntalaisiltoja. Asiakkaiden ja 

asukkaiden osallisuutta on edistetty erinomaisesti kuulemalla heidän näkemyksiään lähipalveluista ja 

selvittämällä, mitkä lähipalvelut ovat erityisen tärkeitä kuntalaisille. Kuntalaisten oma vastuu tulee 

myös jonkin verran esille hyvinvointivastuun jakautumista kuvattaessa. 
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Lasten ja perheiden palvelut ja lastensuojelu 

Lapset, nuoret ja perheet alatyöryhmän kehittämässä palvelumallissa on tuotu esille asiakas- ja asu-

kaslähtöisyys sekä ydinprosessit. Mallissa esitellään palvelukokonaisuus, missä palvelut ovat ryhmi-

telty kolmeen tasoon: lähi- ja peruspalvelut, maakunnalliset palvelut (erityispalvelut ja osaamis- ja 

tukikeskus) ja kansalliset erityispalvelut. Mallissa on kuvattu lyhyesti ydin- ja tukiprosessit.  

Asiakaslähtöisyyttä on syvennetty edelleen ikäryhmittäisellä segmentoinnilla (0-6 v. / 7-15 v. / yli 16 

v.) ja palvelupolkua on lyhyesti pohdittu. Malli on yhteensovitettu SOTE 2020 Lähipalvelut ja palvelu-

verkko-työryhmän tuotoksen kanssa, missä on pohdittu enemmän palvelupolkuja, osallisuutta sekä 

asiakassegmentointeja. 

Malli pohjautuu valtakunnalliseen LAPE-muutostyön linjauksiin, jotka koskevat perhekeskusmallia ja 

LAPE työn organisoitumista koko maassa. Tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, missä alueella on 

kattavasti paikallisia verkostomaisia moniammatillisia perhekeskuksia sekä erityispalveluita tarjoava 

maakunnallinen osaamis- ja tukikeskus. Perhekeskukset nähdään joustavina, matalan kynnyksen 

toimijoina, jotka kokoavat esimerkiksi kuntiin yli hallinnon alojen toimivia palvelukokonaisuuksia ja 

vahvistavat joustavia ja riittävän varhain rakentuvia palveluratkaisuja. Lasten ja perheiden palvelui-

den kehittäminen jatkuu kärkihanketyön ja valtakunnallisen LAPE-muutosohjelman kautta. 

Ikäihmisten palvelut 

Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelmassa vuonna 2020 tulee esille hyvin asia-

kas- ja asukaslähtöisyys. Ikäihmisiä ei nähdä yhtenä joukkona, jonka tarpeisiin soveltuu yhtenäiset 

”vanhuspalvelut”. Ikäihmisten yksilöllisyyttä, heterogeenisyyttä ja voimavaroja sekä palvelujen rää-

tälöintiä korostetaan. Palvelujen kokonaisuus muodostuu arjen lähipalveluista, sote- lähipalveluista, 

seudullisista sote-palveluista sekä sote-erityispalveluista. Ikäihmisten palvelujen prosessin keskiössä 

on keskitetty asiakasneuvonta ja -ohjaus. Palvelut perustuvat asiakkaan tarpeisiin ja asiakassegmen-

tointiin, mikä edellyttää systemaattista tiedon hyödyntämistä asiakasymmärryksen saavuttamiseksi. 

Asiakassegmentointi esitetään tapahtuvan keskitetyn neuvonnan ja palveluohjauksen kautta. Palve-

lupolut kuvataan ikäihmisille, jotka eivät ole säännöllisten palvelujen piirissä ja ikäihmisille, joilla on 

huoli tai vaikeus arjen pärjäämisessä. Yhtenä vaihtoehtona ehdotetaan henkilökohtaista budjetoin-

tia, joka nostaa asiakkaan/asukkaan tarpeet keskiöön. Asiakaslähtöisyyttä parantaa myös nimetty 

vastuuhenkilö, jonka erityisosaaminen kohdentuu asiakkaan tarpeista lähtien. Palveluiden tulee 

tuottaa arvoa asiakkaalle. 

 

Järjestämissuunnitelmassa puhutaan ikäihmisistä ja ikäihmisten palveluista vanhuspalveluiden si-

jaan. Asiakaslähtöisyyttä kuvastaa muun muassa se, mitä käsitteitä käytetään. Ikäihmisten palvelu-

mallin visiossa käytetään ikäihmisestä käsitettä kansalainen. Kansalainen käsitteenä heijastaa mah-

dollisuutta vaikuttaa asioihinsa, osallisuutta ja aktiivisuutta. Palvelumallin visiossa tuodaan esille 

ikäihminen …kotona pärjäämiseensä luottavana. Ikäihmisen oma vastuu pärjäämisestään otetaan 

huomioon, mutta myös sen yhteisön, jossa ihminen elää. Ikäihminen yhteisössään nähdään resurssi-

na, joka tulee hyödyntää tehokkaasti. Palveluja ehdotetaan kohdennettavan entistä tavoitteellisim-

min tukemaan ikäihmisen arjessa pärjäämistä. Tämä edellyttäisi muutosta perinteisessä ajattelussa. 

Toiminnan keskiössä olisikin asuminen ja arjen tukipalvelut ja sote-asiantuntijuus arjessa pärjäämi-

sen tukena. Asiakasosallisuudella tarkoitetaan tässä, että asiakas osallistuu aktiivisesti palvelun 

suunnitteluun, järjestämiseen, tuottamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Asiakasosallisuuden toteu-
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tumiseksi esitetään erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi asiakkaan palvelusuunnitelma, erilaiset 

kyselyt ja palautteet sekä vanhusneuvostot. 

 

Raportti sisältää arvion asiakas- ja henkilöstömääristä sekä taloudellisista vaikutuksista. Palvelujen 

kokonaisuutta on rakennettu monipuolisten tausta-aineistojen kautta siten, että maakunnan ikäih-

misten palvelujen tarpeesta on saatu kattava kokonaisuus. Palvelujen edellyttämiä henkilöstöresurs-

seja on arvioitu eri palvelukokonaisuuksien yhteydessä. Kustannuksiin ja kustannusten hillintään 

otetaan kantaa useammassa yhteydessä muun muassa siirtämällä palveluiden painopistettä ennal-

taehkäisyyn, kotona asumisen tukemiseen ja ympärivuorokautisen hoidon rajoittamiseen sekä rajoit-

tamalla henkilöstön määrän kasvua.  

 

Monialainen kuntoutus 

Keski-Suomen palvelurakenneselvityksessä todettiin koko maakuntaa kattavien kuntoutuksen pro-

sessien asiakaslähtöiseksi kehittämisessä olevan vielä runsaasti kehitettävää. Lähtökohdaksi kuntou-

tusprosessien muotoilussa suositeltiin otettavan Saarikassa, sairaanhoitopiirissä ja muissa maakun-

nan kunnissa tehty työ. Monialaisen kuntoutuksen kehittämistarpeet Keski-Suomessa -raportissa 

määritellään monialaista kuntoutusprosessia kattavasti viimeisimpään tutkimus- ja kehittämistietoon 

perustustuen. Nykyisen käsityksen mukaan niin kuntoutuspalvelu kuin yksilöllinen kuntoutuminen 

on prosessi, jolla on alku‐ ja loppukohtansa ja joka sisältää tavoitteellisen, suunnitelmallisen ja inten-

siivisen toimintajakson arviointeineen ja seurantoineen. Keski‐Suomen monialaisen kuntoutusmallin 

lähtökohdat esitetään elämänkulun näkökulmasta eri ikäryhmien alueellisina kuntoutustarpeina ja 

kuntoutustuotteina. Raportissa todetaan kuntoutuksen järjestämisen vaativan maakunnallisesti 

asiakasprosessien yhtenäistämistä samanaikaisesti huolehtien palveluiden tuottamisessa yhtenäis-

ten perusprosessien asiakaslähtöisestä räätälöinnistä. Raportti ottaa kantaa ja näyttää suuntaa kun-

toutuksen asiakas- ja asukaslähtöisten prosessin kehittämiselle. Se käsittelee ikäryhmittäisten asia-

kassegmenttien kautta monialaisen kuntoutuksen uudistamistarpeita. Uudistamistyölle on laadittu 

periaatteet, jotka korostavat yhteisten prosessien kuvaamista, joiden pohjalle yksilölliset ja räätä-

löidyt palvelut rakentuvat siten, että palveluketjut eivät vuoda, ja päästään arvioimaan kuntoutuksen 

yli‐ ja alilaatua. Raportti ei sisällä tilastollista tai taloudellista tarkastelua maakunnan kuntoutuksen 

tilanteesta. Raportin laatimisajankohtana ei vielä saada tulokseksi maakunnallisten monialaisten 

kuntoutusprosessien kuvausta. Selvitystyön yhtenä tavoitteena oli suunnitella uuden maakunnallisen 

kuntoutusjärjestelmän alustava mallinnus, johon siis ei vielä tässä vaiheessa päästy.  

 

Monialaisen kuntoutuksen asiakas- ja asukaslähtöistä mallinnusta jatketaan Ikääntyneiden kuntou-

tuspolun mallinnus – raportissa Saarikan alueella tehdyssä pilotissa. Tässä ikäihmisten monialaisella 

kuntoutuksella tarkoitetaan: (1) päivittäisiin toimintoihin liitettyjä yksilöllisiä harjoitteita, (2) yksilöl-

listä tai ryhmämuotoista fyysistä sekä virkistys- tai psykososiaalista toimintaa palvelujen eri kohdissa 

ja (3) vaativia, erityisosaamista edellyttäviä ikäihmisten hoitoon, kuntoutukseen ja kohtaamiseen 

liittyviä kuntoutuksen erityispalveluja. Raportissa todetaan, että nämä kaikki kolme osa-aluetta tulisi 

saada toimimaan kunnissa yhtenevästi, ja jatkuvasti niiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta kehittäen. 

Asiakkaan kuntoutussuunnitelma nähdään keskiössä asiakkaan tarpeista lähtevässä suunnittelussa 

sekä yksilöllisessä tavoitteen asettelussa sekä varmistettaessa kuntoutuksen jatkuvuus. Pilotissa 

rakentui yleinen mallinnus ikääntyneiden lähi-, koti- ja arkikuntoutukseen. 
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4.2 Keski-Suomen toimijoiden ja asukkaiden yhteisymmärrys palvelutuotannosta 

 

Lähipalvelut ja palveluverkko 

Lähipalvelutyöryhmään on osallistunut laaja monitoimijainen (mm. kunnat, järjestöt, yksityinen, 

koulutus, Kela, Keski-Suomen liitto, asiakasedustaja) työryhmä, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena 

on ollut yhteisymmärryksen löytäminen käsitteestä lähipalvelu ja Keski-Suomen alueen lähipalvelu-

verkosta. Yhteisen näkemyksen edistämiseksi kunnissa järjestettiin tilaisuuksia sosiaali- ja tervey-

denhuollon ammattilaisille, kuntalaisille ja päättäjille. Tämän alatyöryhmän raportissa nostetaan 

esille yhteisen näkemyksen edelleen työstämisen tarve muun muassa asiakaslähtöisyys-käsitteen 

osalta. Alatyöryhmä laati myös hankesuunnitelman hyvinvointiyhteistyön kehittämiseksi Keski-

Suomessa. 

  

Lasten ja perheiden palvelut ja lastensuojelu 

Lapset, nuoret, perheet työryhmä on tuottanut mallin asukas-/ asiakaslähtöisesti. Yhteisymmärrystä 

on etsitty, testattu ja se on osoitettu työryhmän raportissa. Toimivia käytäntöjä sekä keskusteluyh-

teyttä kansalaisiin ja eri toimijoihin on haettu valtakunnallisen Sosiaali- ja terveysministeriön Lapsi- 

ja perhepalveluiden muutosohjelma 2016 (LAPE)-muutostyön kautta. Tämän osallistavan kehittämis-

työn tuloksena on haettu kärkihanke, jonka tavoitteissa on mm. määritelty perheosaamisen tunnis-

taminen ja vahvistaminen LAPE-valmennuksen ja perhekeskus-pilotoinnin kautta. Ensimmäiset Per-

hekeskusmallin valmennuspäivät keskisuomalaisille olivat 6.-7.9.2016. Tarkoituksena oli tehdä kun-

takohtaiset suunnitelmat, miettiä Keski-Suomen maakunnan erityispiirteitä, luoda yhteiset arvot ja 

sopia jatko/eteneminen.  

Ikäihmisten palvelut 

Ikäpalveluiden ehdotuksessa Keski-Suomen toimijoiden ja asukkaiden yhteisymmärrystä palvelutuo-

tannosta on tavoiteltu monipuolisesti. Ehdotuksen tekemiseen on osallistunut laaja yhteistyöverkos-

to. Työskentely on toteutettu alatyöryhmissä (1. Ikäihmisten neuvonnan, ohjauksen ja hyvinvointia 

edistävän työn kehittäminen, 2. Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ja tehostaminen, 3. Muisti-

sairaiden neuvonnan, tuen, kuntoutuksen ja hoidon kehittäminen), joiden tehtäväksiannot ovat kes-

keisiä kehittämishaasteita muun muassa ikäpalvelujen lainsäädännössä ja laatusuosituksessa. Ala-

ryhmien lisäksi on toiminut kahdeksan suurimman organisaation vastuuvirkamiehistä koottu työruk-

kanen. Kommentteja on pyydetty kunnilta, kuntayhtymiltä ja vanhusneuvostoilta. Asiakas- ja työnte-

kijänäkökulmaa on haettu kuntalaisiltojen, työpajojen ja kyselyjen kautta. Yhteisymmärryksen löy-

tymistä kuvastaa Keski-Suomen alueen yhteisen Kehitetään ikäihmisen kotihoitoa ja vahvistetaan 

kaikenikäisten omahoitoa- kärkihankehakemus, joka pohjautuu paljolti ikäpalvelutyöryhmässä tuo-

tettuihin ehdotuksiin. 

 

Monialainen kuntoutus 

Monialaisen kuntoutuksen kehittämistarpeet Keski-Suomessa – raportti on valmistunut keväällä 

2015, siten se kuvastaa sen hetkistä tilaa yhteisymmärryksestä monialaisesta kuntoutuksesta. Keski-

Suomen SOTE 2020 ‐ hankkeen muut kehittämissektorit (integraatio, lähipalvelut, palveluohjaus, 

lasten, nuorten ja perheiden sekä ikääntyneiden palvelut, koulutus‐ ja kehittämistoiminta) linkittyvät 
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vahvasti raportin teemaan monialaisesta kuntoutuksesta. Peurunka2 – seminaari 15.4.2015 keskittyi 

tähän teemaan. Raportti sisältää analyysia monialaisen kuntoutuksen eri työryhmien (päihde‐ ja 

mielenterveys, aikuissosiaalityö, lääkinnällinen kuntoutus, uusi sairaala jne.) työskentelystä. Yhteis-

ymmärrys on raportin kirjoittamisvaiheessa vasta rakentumassa. Hyvin toimivia toiminta‐ ja yhteis-

työmalleja avopalveluissa on olemassa, mutta jäsentynyt yhteisymmärrys asetetaan tässä raportissa 

vielä tavoitteeksi.   

 

Ikääntyneiden kuntoutuspolun mallinnus – raportti kuvaa kattavasti niitä haasteita ja vaiheita joita 

Saarikan kuntien alueella on koettu yhteisymmärryksen rakentumisessa ikääntyneiden kuntoutuspo-

lun rakentamisessa sekä kuntoutusyksikön käynnistämisessä. Raportti luo erittäin toimivan mallin 

yhteisymmärryksen muodostamiselle laajemmassa maakunnallisessa toimintakentässä. Lopputulok-

sena syntyy mm. kuntoutusyksikön tehtäväkuvaus. 

 

4.3 Asukkaiden yhdenvertaisuus, palveluiden integraatio ja palveluohjaus 

 

Lähipalvelut ja palveluverkko 

Alatyöryhmässä tuotetun alueellisen sote-palvelumallin rakentamisessa on hyödynnetty eri toimijoi-

den näkemyksiä. Palvelumallin rakentamisessa nostettiin tärkeänä esille toisaalta paikallisen au-

tonomian turvaamisen mutta myös tietyiltä osin maakunnallisen yhtenäistämisen tarve. Asukkaiden 

yhdenvertaisuutta haluttiin edistää paikallistuntemuksen ja jo olemassa olevien hyvien käytänteiden 

säilyttämisellä. Palvelumallin kehittämisessä kerättiin Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 

julkisista ja yksityisistä toimipisteistä tietoja ja koottiin hyviä käytäntöjä. Lisäksi hankittiin ostopalve-

luna optimaalisen palveluverkon simulointimalli/-työkalu (Sosiaalitaito Oy) alueellisen sote-

palveluverkon nykytilan kartoittamiseksi ja sote- tuotantorakenteen kehittämisen tueksi. Näiden 

tietojen hyödyntäminen auttaa jatkokehittämisestä. 

 

Palvelujen integraatiota hahmotellaan jakamalla palvelumalli kolmeen tasoon: arjen lähipalvelut, 

sote-lähipalvelut ja sote-erityispalvelut. Monitoimijaista ja -tuottajaista palvelujen integraatiota ta-

voitellaan osahankkeessa kehitetyn hyvinvointitupa-konseptin kautta. Tavoitteena on saada kunnan, 

valtion, soten, järjestöjen, yritysten ja kansalaisten omat palvelut saman katon tai verkoston alle. 

Koordinointivastuu toteutuu paikallisesti, mikä edistää integraatiota. Sote-palveluiden tuottamisen 

lähtökohdaksi nostetaan valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti lähipalvelut ja asukkaiden hyvä 

arki. Palvelujen tuottamisessa on kehitettävä voimakkaasti kotiin tuotavia palveluita (liikkuvat ja 

sähköiset), etäkonsultaatioita ja erityisosaajien liikkumista. Integraatiota pyritään edistämään ja 

turvaamaan yhteistyöllä kuvatun kolmen tason välillä, palveluohjauksella, sähköisillä palveluilla ja 

asioinnilla sekä asiakkaan yhdellä yhteisellä palvelu-/hoitosuunnitelmalla.  

Lasten ja perheiden palvelut ja lastensuojelu 

Lapset, nuoret ja perheet työryhmä on esittänyt mallissaan verkostomaisen palveluverkon, missä 

tavoitteena on tarjota palveluita yhdenvertaisesti ja saavutettavasti matalan kynnyksen periaatteella 

sekä paikan päällä että verkossa, verkottuneesti. Perhekeskusmalli on esitetty vastaukseksi tähän 

paikalliseen, joustavaan, hallinnon alat ylittävään ja nopeaan työskentelyyn. Yhtenäiset toimintata-
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vat ja osaamiskriteerit sekä maakunnan osaamiskeskuskonsultointi vahvistaisivat asukkaiden yhden-

vertaisuutta.  Muuramen seminaari elokuussa 2016 jalosti tätä teemaa eteenpäin ja yhteys paikalli-

seen SOTE-keskukseen matalan kynnyksen palvelutuottajana olisi myös yksi väylä perhekeskukseen 

sekä päinvastoin.  

Lapset, nuoret ja perheet työryhmän esittämä perhekeskusmalli sisältää palveluiden integraation 

sekä asiakkaiden valinnanvapauden käyttää matalan kynnyksen palveluita, sillä tämä on perhekes-

kusmallin peruspilari. Integraatio pitää sisällään monitasoisen ja monitoimijaisen paikallisen ja maa-

kunnallisen integraation. Ajatus valinnanvapaudesta liittyy esimerkiksi vanhemmuuden tukemiseen 

niin, että se mielletään jatkossa tavanomaiseksi kaikille vanhemmille kuuluvaksi palveluksi, on sitten 

kyse varhaiskasvatuksen, koulun tai sote-palveluiden tekemästä työstä. 

Ikäihmisten palvelut 

Asukkaiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen otetaan kantaa siten, että jokaiselle taataan palvelut, 

mutta ne voidaan toteuttaa eri tavoin. Alueellisessa palvelumallissa nostetaan hyvinvointikeskusten 

verkosto keskiöön. Hyvinvointikeskukset vastaavat palvelujen tuottamisesta asukkaan arjen lähelle. 

Lähipalvelut toteutuvat ”yhden luukun” – periaatteella tuottamalla ne paikallisen henkilöstön, liikku-

vien työntekijöiden tai palveluyksikköjen toimesta tai sähköisen asioinnin ja etäpalvelun avulla. Esi-

merkiksi 24/7 kotihoidon palveluiden saatavuudessa voidaan hyödyntää turvateknologiaa.  

 

Yhdenvertaisuutta tuo myös se, että toimintaa keskittämällä varmistetaan laaja-alainen ja vankka 

osaaminen riippumatta siitä, missä asukas asuu. Alueelliseksi keskitetyksi ikäihmisten palveluksi eh-

dotetaan asiakasneuvontaa /palveluohjausta valtakunnallisen Kehitetään ikäihmisen kotihoitoa ja 

vahvistetaan kaikenikäisten omahoitoa - kärkihankesuunnitelman mukaisesti (KAAPO). STM:n (2016) 

mukaan alueellisen verkostomaisen keskitetyn asiakas-/palveluohjauksen tavoitteena on tehdä lä-

pinäkyviksi alueelliset tuet ja palvelut sekä kriteerit, joilla palveluja myönnetään. Yhtenäiset kriteerit 

eivät kuitenkaan saa tasapäistää liikaa ja estää asiakkaan yksilöllisiä valintoja. Ikäpalvelujen ehdotuk-

sessa tuodaan esille, että alueellisella jalkauttamisella turvataan paikallistuntemus asiakkaan palve-

lukokonaisuuden määrittelemisessä. Ehdotuksen mukaan keskitettyjä palveluja olisivat myös psyko-

geriatrinen osaaminen, omais- ja perhehoito sekä muistiosaamiskeskus. STM:n (2016) mukaan erityi-

sesti muisti- ja monisairaat, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat sekä vammaiset iäkkäät hyötyvät 

segmentoinnin pohjalta määritetyistä ja kohdennettavista palvelukokonaisuuksista 

Ikäpalveluiden ehdotuksessa tuodaan esille sote-palveluiden järjestäjän ja tuottajien vastuun ohella 

kansalaisen oma sekä asuinkunnan vastuu hyvästä vanhuudesta ja ikääntymisestä. Yhdenvertaisuu-

den toteutumiseen tarvitaan myös kunnan mukaantuloa niin, että kunta mahdollistaa ikäystävällisen 

kunnan/kaupungin kriteereiden mukaisen asuinympäristön ja -yhteisön (WHO 2007). Asukkaiden 

yhdenvertaisuuden takaamiseksi toimivat asunnot, esteetön elinympäristö, lähipalvelut ja julkinen 

liikenne ovat tärkeitä. Myös tieto alueen palveluista tulee olla kaikkien saavutettavissa. Muun muas-

sa pitkäaikaishoidon vähentämiseksi tarvitaan luovia ratkaisuja erilaisiin asumismahdollisuuksiin.   

 

Ikäpalveluiden ehdotuksessa palveluiden integraation keskiössä on keskitetty palveluohjausyksikkö, 

jossa tehdään hoidon ja palvelun suunnitelma (asiakkaan suunnitelma), palvelu- ja asiakasmaksupää-

tökset sekä asiakaslaskutus. Keskitetyn yksikön tavoite on yhtenäistää toimintatapoja ja -

periaatteita, arviointimenetelmiä ja tiedonhallintaa. Keskitetyn yksikön toiminta tukee valtakunnal-

lista tavoitetta, jossa korostetaan palvelu- ja hoitoketjujen johtamista kokonaisuutena ja asiakastie-
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don siirtymistä sujuvasti eri toimijoiden välillä. Tiedon integraation osalta korostetaan asiakas- ja 

potilastietojärjestelmien kehittämistä siten, että kansalaisen osallistuminen omahoitoonsa turvataan 

ja operatiivisen työnsuorittajan tiedon saaminen, ajankäyttö ja resurssien kohdentaminen asiakkaan 

tarpeiden mukaan mahdollistuu. 

 

Asiakkaalle mutta myös muille ikäihmisen asiaa hoitaville ja eri sote-toimijoille palveluohjausyksikkö 

toimii matalankynnyksen ja yhden luukun periaatteella. Keskitetty yksikkö toimii ”portinvartijana” 

palveluihin siten, että asiakkaalle mahdollistuu kokonaisvaltainen tilannekartoitus, tarpeita vastaa-

viin ja oikea-aikaisiin palveluihin pääseminen ja vaikuttava palvelukokonaisuus. Vastuutyöntekijä 

nimetään paljon palveluja tarvitseville, mikä auttaa sovittamaan palvelut asiakaskeskeiseksi kokonai-

suudeksi. Palveluketjujen integraatioita edistää ehdotuksen mukaan se, että keskitetyn palveluoh-

jausyksikön kautta hoidetaan siirtymävaiheet organisaatiosta toiseen tai kotiin. 

Monitoimijuus ja valinnanvapaus tuodaan vahvasti esille; keskitetty yksikkö auttaa asiakasta ja lähei-

siä tekemään valintoja tarjoamalla tietoa ja muuta apua. Ikäpalveluiden toimivuuden takaajana edel-

lytetään monialaista osaamista ja verkostomaista työskentelyä. Tämä tukee valtakunnallista tavoi-

tetta tuotannollisesta integraatiosta. Rahoituksen integraatioon liittyen otetaan kantaa hankinnan 

periaatteiden ja palveluseteleiden sääntökirjojen harmonisoinnin välttämättömyydestä. Ikäpalvelu-

jen ehdotuksessa tuodaan myös esille, että integroidussa palvelukokonaisuudessa asiakasmaksujen 

on oltava yhtenäiset. 

Monialainen kuntoutus 

Monialaisen kuntoutuksen kehittämistarpeet Keski-Suomessa – raportti asettaa maakunnallisen mo-

nialaisen kuntoutuksen kehitystyön lähtökohdaksi uudenlaisen maakunnallisen kuntoutuksen ver-

koston rakentamisen, jossa yhdenvertaisuus niin kuntoutuksen eri sektoreilla kuin eri asiakasryhmillä 

luodaan aivan uudenlaisella tavalla. Raportissa tarkastellaan integraatiota mm. toiminnallisen integ-

raation näkökulmasta palvelujen tuottamisessa. Se nähdään ratkaisuna erityisesti etenkin paljon 

palveluita käyttävän asiakkaan moniammatillisten palvelujen näkökulmasta. Samojen työskentelyti-

lojen jakaminen muodostaa toiminnallisen integraation keskeisen edellytyksen. Yhteisten tilojen 

lisäksi tarvitaan yhteistyötä tukevia rakenteita ja toimintamalleja. Raportissa määritellään Kes-

ki‐Suomen monialaisen kuntoutusmallin lähtökohdat elämänkulun näkökulmasta eri ikäryhmien 

alueellisina kuntoutustarpeina ja kuntoutustuotteina. Lisäksi raportissa esitetään kuntoutuksen in-

tegraatioryhmän esitys maakunnallisen hoidon ja kuntoutuksen rakenteeksi sekä lähikuntoutuksen 

rakenne. Integraation tarkastelussa keskitytään palveluketjujen saumattomuuden sekä siirtymävai-

heiden varmistamiseen yleisinä periaatteina. 

Ikääntyneiden kuntoutuspolun mallinnus – raportissa tuotettu toimiva kuntoutuspolku muodostuu 

kolmesta eri vaiheesta (i) ikääntyneen asiakkaan kuntoutusvalmiuden rakentamisesta, (ii) yksilölli-

sestä kuntoutuksen toteutumisesta ja (iii) kuntoutuksen jatkuvuuden ja seurannan turvaamisesta. 

Nämä vaiheet asettavat lähettävät tahot, toteuttajatahot ja jatkotoimenpiteistä vastaavat tahot 

yhdenvertaiseen asemaan onnistuneen kuntoutuksen toteuttamisessa. 
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4.4 Johtaminen ja alueellinen kehittämisrakenne 

 

Lähipalvelut ja palveluverkko 

Johtamiseen liittyen tuodaan esille hallintorajat ylittävät käytännöt ja vastuunotto sekä tiedolla joh-

taminen. Kuntien hyvinvointivastuun ja sote-palvelujen yhteistyön ja työnjaon osalta tarvitaan sel-

kiyttämistä.  

Lasten ja perheiden palvelut ja lastensuojelu 

LAPE-muutosohjelma pyrkii vahvistamaan laadukkaita lapsi- ja perhepalveluita. Palveluiden riittävän 

tasalaatuisuuden löytämiseen on LAPE-muutosohjelmassa ehdotettu hankemuotoista pilotointia, 

osaamisen vahvistamista, keskitettyä paikallisia LAPE-työryhmiä ja maakunnallista konsultaatiota 

(esim. maakunnalliset LAPE-ryhmät) sekä valtakunnallista ohjausta. Perhekeskusten paikkaa uudessa 

SOTE-palvelukokonaisuudessa ei ole asemoitu vaan perhekeskus voi organisoitua eri tavoin eri paik-

kakunnilla, esimerkiksi koulujen yhteyteen. SOTE-erityispalvelut puolestaan ovat asemoitu maakun-

nan tasoisiksi palveluiksi, joiden järjestäminen, tuottaminen ja johtaminen rakentuvat jatkossa esite-

tyn mallin mukaan. 

Ikäihmisten palvelut 

Ikäihmisten palveluiden ehdotuksessa esitetään, että johtamista tulee kehittää yhdessä ja osana 

sote-organisaatioita. Sote-järjestelmän johtamisessa on hahmotettava kokonaisuus. Ehdotuksessa 

korostetaan lähijohtamisen merkitystä ja osaamisen kehittämistä, muun muassa palvelu- ja tietojoh-

taminen, lean- ajattelu ja älykkään julkisen organisaation luominen. Raportissa on hahmoteltu henki-

löstön osaamis- ja määrällistä tarvetta. Kustannusten hillitsemiseksi esitetään henkilöstön osaamisen 

kehittämistä. 

Monialainen kuntoutus 

Monialaisen kuntoutuksen kehittämistarpeet Keski-Suomessa -raportissa korostetaan siirtymävaihei-

siin rakennettavan arviointi‐ ja seurantaprosessin tarpeellisuutta. Raportissa esitetään, että on huo-

mioitava erityisesti kuntoutuksen tilastoinnin kokonaisvaltainen uudistaminen niin, että kuntoutuk-

sen toteutus, seuranta ja vaikuttavuus ovat selkeästi auki kirjoitettu ja sovittu. Riittävän matala hal-

linto‐ ja johtamisjärjestelmä nähdään maakunnallisen kuntoutusmallin onnistumisen vaatimuksena. 

Lääkärijohtoisen laajavastuisen toimintamallin rinnalle esitetään kuntoutuksen monialaista työryh-

mää/tiimiä. 

Nykyisen kuntoutuksen henkilöstön osalta raportti sisältää tilastotietoja erikoislääkäreiden, terveys-

keskussairaaloiden ja avoterveydenhuollon osalta vuodelta 2013. Näin ollen tulevan koko maakun-

nan sosiaali- ja terveyspaluiden kuntoutushenkilöstön määrä jää vielä hahmottumatta. Henkilöstön 

osaamisen suhteen esitetään erikoissairaanhoidon kuntoutusohjaajien työnkuvien arvioimista ja 

suositellaan koulutettujen lähityöntekijöiden saamista erilaisiin liitoskohtiin kenttätyöhön ja arjen 
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tukeen. Raportissa todetaan työntekijöiden osaamisen varmistamisen olevan tarpeen kuntoutustar-

peen arvioinnista aina kuntoutusprosessien päättymiseen. Lisäksi esitetään huoli kuntoutuksen eri-

tyispätevyyden omaavien lääkäreiden niukkuudesta maakunnassa (Keski-Suomi 16/Suomi 299).  

 

Alueellinen kehittämisrakenne ja johtaminen 

Ehdotus kehittämistoiminnan maakunnallisesta organisoinnista – raportissa ehdotetaan perustetta-

vaksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisyksikkö, joka muodostuisi sote-kehittämistehtävissä 

työskentelevistä ydintoimijoista. Ydintoimijoiksi ovat lueteltu perusterveydenhuollon yksikkö, sosiaa-

lialan osaamiskeskus, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutuksen ja tutkimuksen vastuualue ja 

muut erikoissairaanhoidon kehittämistyön, tutkimuksen ja opetuksen toimijat sekä kuntien sote 

kehittämistyössä toimivat ammattilaiset ja kehittäjäasiakkaat. Raportissa esitetään, että yhteistyö-

kumppanit muodostavat kehittämisrakenteen verkoston, jonka koordinointi ja verkostojohtaminen 

ovat kehittämisyksikön tehtäviä. Lisäksi kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminnan vaikuttavuuden 

varmistamiseksi tulee mahdollistaa asiakaskokemusten hyödyntäminen ja kaikkien ammattilaisten 

kytkeytyminen kehittämisrakenteeseen monin eri tavoin. Raportissa ei sen valmistumisajankohdasta 

johtuen ole määritelty, miten kehittämisrakenne organisoituisi nykyisten lakiluonnosten järjestämi-

sen ja tuottamisen rakenteissa.  

Campus FI – hankkeessa työstetään parhaillaan neljässä eri alatyöryhmässä toimintasuunnitelmia 

tulevaisuuden monitoimijaiseksi hyvinvoinnin osaamiskeskittymäksi, joka kokoaa tutkimus-, kehitys- 

ja innovaatiotoimijat. Tämä tukee Keski-Suomen SOTE 2020 palveluiden asiakaslähtöisten, integroi-

tujen palveluprosessien kehitystyötä. Campus FI – hanke ei tässä vaiheessa ole ottanut kantaa alu-

eellisen kehittämistyön hallinnollisiin rakenteisiin. 

Keski-Suomen SOTE 2020 - hankkeessa oleva johtamisen työryhmä on keskittynyt johtamisosaami-

sen vahvistamiseen erityisinä teemoina tietojohtaminen ja johtamiskulttuurien kehittäminen. Arvi-

ointiryhmällä oli käytettävissä vain Keski-Suomen SOTE 2020- hankesivuilla oleva materiaali, sillä 

johtamisen työryhmä ei ollut raportoinut uuden sote-mallin johtamisideologioista erillisesti. 

Keväällä 2016 käynnistetiin prosessi, jossa valmennetaan esimiehiä tulevaisuuden integroitua, asia-

kaslähtöistä sote-aluetta varten. Johtamiskoulutuksen ensimmäinen vaihe pyrki avaamaan uuden-

laista johtamiskulttuuria mm. tutkimalla palvelumuotoilun kehikossa asiakaskokemusjohtajuutta, 

verkottunutta monipaikkajohtamista sekä digitaalisten verkostojen hyödyntämistä. Murrosvaiheessa 

on erityisen tärkeää, että henkilöstö saa johdolta tukea työhönsä. Koulutuksella edistetään myös 

johtamiskulttuurin yhtenäistymistä maakunnassa", hankepäällikkö Marja Heikkilä toteaa 

(http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/johtaminen, viitattu 6.9.2016).  Tältä osin muutosjohtamisen 

haaste on julkilausuttu.   

 

4.5 Yhteenveto 
 
 

Keski-Suomen SOTE-alueen ydinprosessien asiakas- ja asukaslähtöisyys 

Asukas- ja asiakaslähtöisyys  

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/johtaminen
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Virtasen ja kumppaneiden (2011) mukaan asiakaslähtöisyyttä voidaan tarkastella oikeudellisesta 

näkökulmasta (oikeusturva ja juridinen sääntely), hallinnollisesta näkökulmasta (asiakasprosessien 

hallinta ja palvelukulttuuri) ja kuluttajanäkökulmasta (valinnan mahdollisuudet ja kuluttajasuoja). 

Asiakaslähtöisyyttä tulee tarkastella asiakkaan tasolla (asiakasymmärrys ja asiakkaan osallisuus), 

asiakkaan ja organisaation kohtaamisen tasolla (palvelujen muoto, sisältö ja jakelukanavat sekä asia-

kastiedon hyödyntäminen) sekä organisaation tasolla (johtaminen sekä organisaatiokulttuuri ja asen-

teet).  

Alatyöryhmien tuotoksissa näitä näkökulmia otetaan esille osittain. Asiakkaita on pyritty osallista-

maan ja kuulemaan muun muassa järjestämällä kuntalaisiltoja, jossa asukkailla on ollut mahdollisuus 

tuoda esille näkemyksiään palveluista. Työryhmät ovat ottaneet nämä näkemykset huomioon rapor-

teissaan ja esittävät erilaisia keinoja asiakasosallisuuden lisäämiseksi. Asiakaslähtöisyys ymmärre-

tään osin siten, että palvelujen suunnittelu lähtee asiakkaan tarpeista, mikä kuvaa paremminkin 

asiakaskeskeisyyttä. Asiakasosallisuutta on avattu siten, että asiakas osallistuu aktiivisesti palvelun 

suunnitteluun, järjestämiseen, tuottamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Palvelujen muotoilua ja 

sisältöä sekä asiakastiedon hyödyntämistä on käsitelty kaikissa raporteissa.  

Asiakaslähtöisyyttä edistetään mm. matalan kynnyksen palveluilla, yhden luukun periaatteella, ter-

veyshyötymallin mukaisella toiminnalla, asiakassegmentoinnilla, palveluohjauksella, nimetyllä vas-

tuuhenkilöllä ja henkilökohtaisella budjetoinnilla. Nämä on otettu huomioon raporteissa. Jatko-

työssä on vielä avattava palveluprosessit asiakkaan silmin, jotta päästään tuotanto- ja toiminto-

lähtöisestä prosessista aidosti asiakaslähtöisyyteen. Asiakasymmärryksen lisäämiseksi on syste-

matisoitava asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen. 

Asiakaslähtöisyys todentuu viime kädessä siinä, miten asiakaskontakteissa onnistutaan kohtaamaan 

asiakas tasavertaisena kumppanina. Jatkossa onkin tärkeää pohtia, miten organisaatiokulttuuria 

kehitetään niin, että perinteinen asiantuntija- auktoriteetti kääntyy aidoksi asiakaslähtöisyydeksi. 

Raporteissa ei tule selkeästi esille asiakkuuden tarkastelu kuluttajanäkökulmasta ja valinnanvapau-

desta. Tätä tulee jatkossa pohtia, koska perinteisesti sosiaali- ja terveysalan asiakkaat ovat olleet 

alisteisessa asemassa asiatuntija-auktoriteettivaltaan. Palveluymmärrystä kannattaa avata käsit-

teenä jatkokehittämistyössä, koska sote-asiakkaalla ei useinkaan ole käsitystä omasta roolistaan ja 

asemastaan. Asiakaslähtöisyyttä on avattu erinomaisesti Yhdessä hyvästä parempaan- raportissa. 

Jatkotyöskentelyssä tulee vielä selkeämmin osallistaa asiakkaat kehittämiseen ottamalla esim. ko-

kemusasiantuntijoita, potilas-, eläkeläis- ym. järjestöjen, vanhusneuvostojen ja henkilöstön edustajia 

mukaan. 

Asiakassegmentointi 

Alatyöryhmien raporteissa otetaan esille asiakassegmentointi, mutta segmentointia tarkastellaan 

hieman eri tavalla eri raporteissa. Perhepalvelut ja monialainen kuntoutus tuovat esille ikäryhmittäi-

sen asiakkuuksien ryhmittelyn. Ikäihmisten palveluissa segmentointi pohjaa palvelutarpeeseen, ei-

säännöllisten palvelujen piirissä oleviin ja arjen pärjäämisessä apua tarvitseviin ikäihmisiin. Yhdessä 

hyvästä parempaan- raportissa tarkastellaan asiakassegmentointia teoreettisista lähtökohdista ja 

perusteluista sekä esitetään palvelujen suunnittelun lähtökohdiksi asiakkaan tarve poiketen perintei-

sestä ikäryhmittäisestä tai alueen väestöön perustuvasta segmentoinnista. Ikäryhmittely ei nykykäsi-

tyksen mukaan välttämättä toimi, koska samankin ikäisten yksilölliset tarpeet saattavat poiketa toi-
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sistaan valtavasti. Esimerkiksi 65+ ikäisillä kronologinen ikä ja biologinen ikä vaihtelevat yksilöittäin 

huomattavasti.  

Yhdessä hyvästä parempaan- raportissa asiakkuuksien ryhmittelyllä (omatoimiasiakkuudet, yhteis-

työasiakkuudet, yhteisöasiakkuudet, huolenpito- / verkostoasiakkuudet) pyritään kohdentamaan 

palveluja asiakaslähtöisesti niin, että samoilla resursseilla pystytään tuottamaan enemmän arvoa. 

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen näkökulmasta tuleekin keskittää voimavarat niihin, 

joilla on aito tarve ja joihin keskittymällä pystytään tuottamaan eniten terveys- ja hyvinvointihyö-

tyä mutta myös kustannusten säästöä. Ryhmittelyllä ei tarkoiteta asiakkaiden standardointia palve-

luihin sopivaksi, vaan palvelujen asianmukaista standardointia asiakkaille sopiviksi. Asiakasprosesseja 

ehdotetaan kuvattavaksi seuraavasti: 1) äkillinen, kiireellistä apua vaativa tilanne, 2) tilapäinen on-

gelma, 3) uuden pitkäaikaisen ongelman/sairauden selvittely, 4) eläminen ongelman/sairauden 

kanssa. Tämän ohella tai lisäksi tulee vielä tarkentaa asiakassegmentointia kuvaamalla yksityis-

kohtaisemmat prosessit mm. monisairaat/-ongelmaiset, mielenterveys-päihdeasiakkaat, muis-

tiasiakkaat, vammaiset.  

Palveluverkko ja ydinprosessit 

Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on peruspalvelujen turvaaminen ja vahvistaminen. Alatyöryh-

missä tuodaan hyvin esille lähipalvelujen turvaaminen muun muassa liikkuvilla, etä- ja konsultaa-

tiopalveluilla. Palveluverkko jaotellaan arjen lähipalveluihin, sote-lähipalveluihin, seudullisiin sote-

palveluihin ja sote-erityispalveluihin ja joissain raporteissa on lisäksi eroteltu seudulliset, maakunnal-

liset ja kansalliset palvelut. Maakunnallisilla palveluilla tarkoitetaan lähinnä erityispalveluita ja osaa-

miskeskuksia. Lähipalveluista ei ole olemassa yhtä yhtenäistä käsitystä, koska lähipalvelut voivat 

vaihdella eri asiakkaiden tarpeiden mukaan. Keskeistä on kuitenkin, että palvelujen saatavuus ja 

saavutettavuus toteutuvat alueella yhtäläisesti.  

Palvelujen ydin on hyvinvointikeskusten muodostamalla verkostolla, jota hyvinvointituvat täydentä-

vät. Hyvinvointitupien kautta pyritään integroimaan monituottajuus ja –toimijuus periaatteella pal-

velujen kokonaisuutta asiakaslähtöisesti. Lähipalvelut ovat keskiössä ja niiden saatavuutta ja saavu-

tettavuutta turvataan liikkuvilla, etä- ja konsultaatiopalveluilla (erikoissairaanhoidon ja erityisosaaji-

en tuki). Erikois- ja erityispalvelut käsittävät raporttien mukaan mm. ensihoidon ja ympärivuoro-

kautisen päivystyksen (somaattinen ja sosiaalipäivystys, suun terveydenhuollon päivystys), erikois-

sairaanhoidon osasto- ja avopalvelut, erityisosaamista vaativat palvelut mm. sosiaalityöstä, vam-

maispalveluista, lastensuojelusta, mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä geriatriasta ja psykogeriatrias-

ta.  Maakunnallisesti organisoituja palveluja ovat jo aiemmin olleet esimerkiksi apuvälinepalvelut, 

kriisipalvelut, ensi- ja turvakotipalvelut, vieroitus- ja korvaushoito, sijaishuolto, tulkkivälitys sekä 

perhehoidon koordinointi. Myös muita palveluja tukevat toiminnot (esimerkiksi analyysi- ja tutki-

muspalvelut) tuotetaan suurelta osin keskitetysti. Erilaisia osaamiskeskuksia ehdotetaan: Monialai-

nen kuntoutus, perhe, pitkäaikaissairauksien, muistiongelmien, saattohoidon, omaishoidon, mielen-

terveys- ja päihdeongelmien, lähisuhdeväkivallan palvelut. Osaamiskeskusten rooli sote-

palveluverkossa tulee asemoida jatkossa.  

Alatyöryhmien raporteissa on kuvattu vaihtelevasti ydin- ja tukiprosesseja jo senkin vuoksi, että työ-

ryhmien tavoitteetkin ovat poikenneet toisistaan. Esimerkiksi ikäpalveluiden ydinprosessi on avattu 

monipuolisesti. Palvelujen kokonaisuutta on hahmoteltu erilaisina palvelukokonaisuuksina, tuotteina 

ja palvelupolkuina. Integraatiotyöryhmän -raportissa on avattu Keski-Suomen sote-prosessi asiak-
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kuusryhmittelyineen, joka toimii hyvänä viitekehyksenä jatkokehittämisessä asiakasprosesseja tar-

kemmin avattaessa ja kuvattaessa.  Raporttien ehdotuksissa on huomioitu erinomaisesti valtakun-

nallisessa sote-uudistuksessa esitetyt keskeiset kehittämistavoitteet peruspalvelujen osalta. Jatkossa 

on päätettävä maakunnan yhteiset sote-ydinprosessit ja kuvattava ne. Jatkossa on myös avattava 

tarkasti erityis- ja erikoispalvelujen sisältö, rooli ja prosessit sote-palvelujen kokonaisuudessa. 

Kustannukset 

Kustannuksiin otetaan joissain raporteissa kantaa, joskin osin implisiittisesti. Raporteissa esitetyt 

ehdotukset koskien asiakasprosessien sujuvuutta, toimintojen päällekkäisyyksien poistamista, hyvin-

vointivastuun jakamista ja olemassa olevien resurssien monipuolista hyödyntämistä toteutuessaan 

auttavat hillitsemään kustannusten kasvua. Ikäpalvelu-työryhmän raportti sisältää huolellisesti kerät-

tyyn tausta-aineistoon perustuvan arvion asiakas- ja henkilöstömääristä sekä taloudellisista vaiku-

tuksista. Kustannusten nousun hillitsemiseksi ja palvelujen saatavuuden lisäämiseksi tulisi huomioida 

myös ammatiryhmien laajentuvat tehtäväkuvat kuten sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen ja fy-

sioterapeutin suoravastaanottotoiminta, joissa Keski-Suomi on ollut edelläkävijä. 

 

Keski-Suomen toimijoiden ja asukkaiden yhteisymmärrys palvelutuotannosta 
 
Koko SOTE 2020-hankkeessa ja alatyöryhmissä suunnittelu ja kehittäminen on toteutettu monitoimi-

jaisissa ryhmissä. Työryhmien lisäksi on kuultu kuntalaisia ja päättäjiä sekä sote-työntekijöitä. Sote-

uudistuksen ja sen tuoman muutoksen merkityksen laajuuden ymmärtäen alatyöryhmissä on pystyt-

ty tuottamaan yhteiseen näkemykseen perustuvia ehdotuksia tulevaan maakunnalliseen järjestämi-

sen ja tuotannon malliin. Keski-Suomen yhteiset hankehakemukset jatkokehittämiseen osoittavat, 

että kunnilla on halu löytää maakunnan asukkaita palveleva tasavertaisesti palveleva sote-malli.  

 

Asukkaiden yhdenvertaisuus, palveluiden integraatio ja palveluohjaus 
 

Sote-palveluiden integraatio on tavoitteena kaikissa alatyöryhmien raporteissa. Integraation toteu-

tumisessa ovat keskeisiä monitoimijaiset sote-keskukset/pisteet, verkostomainen toiminta, palve-

luohjaus, yhteiset asiakassuunnitelmat ja tietojärjestelmät. Sote-keskukset/pisteet voivat olla toi-

minnoiltaan erilaisia, alueen väestön tarpeita palvelevia. Niissä halutaan säilyttää jo olemassa olevat 

hyvät käytänteet. Raporteissa korostetaan, että kaikille on turvattava yhtenäiset mahdollisuudet 

palveluihin sähköisillä ja liikkuvilla palveluilla. Integraatiota edistetään keskittämällä ohjausta ja neu-

vontaa ja turvaamalla asiakkaalle matalan kynnyksen ja ”yhden luukun” periaatteen palvelujen saa-

vutettavuus ja saatavuus. Peruspalvelujen osalta horisontaalista integraatiota edistävät näkökohdat 

kuvataan monipuolisesti. Erityis- ja erikoispalvelujen osalta kuvaaminen on vähäisempää.  

Yhdessä hyvästä parempaan- raportissa kuvataan integroituja lähipalveluja hyödyntäen terveyshyö-

tymallia. Lähipalvelut keskittyvät sote-keskukseen (ei tarkoita pelkästään fyysistä keskittymistä), 

jossa moniammatillinen sote-tiimi ja asiakas läheisineen osallistuvat yhteisen tavoitteen saavuttami-

seen.  Raportissa korostetaan myös näyttöön perustuvien palvelu- ja hoitoketjukuvausten laatimis-

ta, joilla edistetään integraatiota ja ohjataan erikois- ja peruspalveluiden toimijoiden työnjakoa.  

Integraatio on monitasoista ja se kytkeytyy moniin rinnalla oleviin muutosprosesseihin. Sopimusoh-

jaus ja muu laadunvalvonta korostuvat, sillä vain sen kautta on mahdollista rakentaa ja edelleen 
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kehittää integroituvat rakenteet ja prosessit. Jatkotyöskentelyssä vertikaalisen integraation eli eri-

kois- sekä erityispalveluiden ja peruspalveluiden sekä perusterveydenhuollon välisen integraation 

edistäminen on otettava työn alle. Raporttien mukaan näiden palvelujen turvaaminen peruspalve-

luihin toteutuisi liikkuvina ja sähköisinä, erilaisina etäpalveluina. Osaamiskeskukset nostetaan kes-

keisiksi erikois- ja erityispalvelujen turvaajiksi perustasolle. Osaamiskeskusten organisoitumista, 

asiantuntijuutta ja roolia tulee avata jatkossa.  Ovatko osaamiskeskukset toiminnoiltaan ja koostu-

mukseltaan samanlaisia, vai voiko osa toimia esimerkiksi konsultatiivisessa, ohjaavassa ja kehittäväs-

sä roolissa ja osa voisi näiden lisäksi tuottaa palveluita. Lisäksi on pohdittava osaamiskeskusten 

asemaa alueellisessa kehittämisrakenteessa. 

Palveluohjaus 

Palveluohjausta on hahmoteltu asiakkaan palvelutarpeiden näkökulmasta kolmen eritasoisen toi-

minnan kautta: Palveluneuvonta/palveluihin ohjaus, palveluissa ohjautuminen ja palveluohjaus. 

”24/7 contact center” vastaisi lähinnä yleiseen palveluneuvontaan ja uusiin ongelmiin ja sinne voisi 

keskittää ympärivuorokautisen erilaisiin hälytyksiin vastaamisen ja esimerkiksi liikkuvien palvelujen 

koordinoinnin.  

Palveluohjauksen merkitys ja kokonaisuus mainitaan kaikissa arvioiduissa työryhmätuotoksissa. 

Maakunnassa tarvitaan vahvaa varhaisen ja vaativamman tuen asiakas- ja palveluohjausta, jotta 

tunnistetaan asiakkaan ja verkostojen potentiaali. Palveluohjauksen muodot ovat kuitenkin organi-

saation eri tasoilla erilaisia. Näyttäisi olevan yhteisymmärrys siitä, että jos maakunta huolehtii omal-

ta osaltaan call-center tyyppisestä yleisestä palveluohjauksesta, sote-keskukset ja esimerkiksi perhe-

keskukset ja seniori- ja vanhuskeskukset puolestaan keskittyvät substanssi-/asiakaskohtaiseen (mm. 

case management) palveluohjaukseen. Palveluohjaus tulisi siis olla läpileikkaava työote sekä erilli-

nen palvelu. 

 

Johtaminen ja alueellinen kehittämisrakenne 

 
Muutosjohtamisen haaste on vaativa ja arviointityöryhmä nostaa esille muutosjohtamisen rinnalle 

tietojohtamisen sekä talous-/ liikkeenjohdollisen osaamisen. On tärkeää pohtia, miten muutospro-

sesseja pitkäkestoisesti johdetaan ja arvioidaan. Raporteissa korostetaan palvelu- ja tietojohtami-

sen, lean- ajattelun ja älykkään julkisen organisaatio luomisen kehittämistä. Lähijohtamisen sekä 

verkosto- ja kumppanuusjohtamisen merkitykset korostuvat, varsinkin kun palveluiden järjestämi-

nen ja tuottaminen erotetaan. Miten johtamiskäytännöissä yhdistetään asiakas- ja palveluymmärrys 

sekä verkostojen sopimus- ja toimintakumppanuuksien ohjaus ja hallinta? Tällä hetkellä ei ole toi-

mivia verkosto- ja kumppanuusjohtamisen malleja eikä riittävää osaamista. Tämä on teema joh-

tamisen kehittämisessä (koulutus ja valmennus). 

Campus.fi toimintaa kehitettäessä tulee pohtia yhteistyö ja yhteiset rajapinnat maakunnallisen ja 

yhteistyöalueiden tutkimus- ja kehittämisrakenteiden kanssa. Lakiluonnosten mukaan alueellinen 

tutkimus- ja kehittämisvastuu kuuluu sote-palvelujärjestäjälle.  

Teoreettiset lähtökohdat kehittämiselle ja aikalaiskeskustelu on otettu erinomaisesti esille raporteis-

sa. Hanketyöryhmät ovat aloittaneet arvokkaan työn, jossa näkyy keskeiset valtakunnalliset linjauk-

set ja paikallistuntemus. Jatkotyöskentelyssä on tärkeä lisätä edelleen monitoimijuutta.  
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5 Ehdotukset Keski-Suomen sote-järjestämis- ja tuotantomallista 
 

5.1 Keski-Suomen maakunnan toiminnanohjaus- ja johtamisjärjestelmä sekä sosiaali- 

ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuottamisen organisointi 
 

Lakiluonnokset maakuntalaiksi ja laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä muodostavat 

hyvän viitekehyksen Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuot-

tamisen organisointia sekä maakunnan toiminnanohjaus- ja johtamisjärjestelmän rakentamista var-

ten. Lakiluonnoksissa olevat määräykset maakunta- ja palvelustrategiasta sekä palvelulupauksesta 

muodostavat Keski-Suomen maakunnan ja sen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnanohjauksen 

perustan. Lakiluonnoksen mukaan Keski-Suomen maakunnan on eriytettävä palvelujen järjestämi-

nen ja maakunnan oma palvelutuotanto toisistaan. Keski-Suomen maakunnan on omaa palvelutuo-

tantoa varten perustettava palvelulaitos ja osa maakunnan palvelutuotannosta on yhtiöitettävä, 

koska osa palveluista on valinnanvapauden piirissä. Valinnanvapauden piirissä olevia palveluita voi-

vat tuottaa maakunnan lisäksi yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat ja ammatinharjoit-

tajat. 

Maakunta- ja palvelustrategia ohjaavat sekä palvelujen järjestäjää että tuottajia. Lisäksi näihin koh-

distuu talous- ja tulosohjausta sekä ohjausta palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen siten, että ne 

muodostavat asiakkaan näkökulmasta yhteensovitetut palvelukokonaisuudet. Palvelujen järjestäjänä 

Keski-Suomen maakunta tekee sopimuksen laajan valinnanvapauden piirissä olevia palveluja tuotta-

vien sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköjä ylläpitävien yritysten ja yhteisöjen kanssa tuotettavista 

palveluista ja niistä suoritettavien korvausten perusteista. Maakunnan palvelulaitos tekee muiden 

kuin laajan valinnanvapauden piirissä olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinnasta 

sopimuksen palveluja tuottavien yritysten, yhdistysten, muiden yhteisöjen ja itsenäisten ammatin-

harjoittajien kanssa. Sopimuksessa määritetään tuotettavat palvelut ja niistä suoritettavien korvaus-

ten periaatteet (Järjestämislaki 24 §). 

Maakunnan toiminnan ehdotamme muodostuvan kolmesta ydinprosessista: asiakkuuksien hallin-

ta, palvelujen järjestäminen ja palvelujen tuottaminen. Seuraava kuva 4 hahmottaa kokonaisuutta 

hyvin. Kuva on Espoon kaupungin julkaisusta kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri. 

   

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri (Espoon kaupunki) 
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Järjestämislakiluonnos asettaa palvelun tuottajalle (yksityinen, julkinen, yhdistys, ammatinharjoitta-

ja) velvollisuuksia. Lain 23 §:n mukaan palvelun tuottajan on järjestämislain mukaisessa toiminnas-

saan: 

1. noudatettava julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon velvoitteita 

2. noudatettava maakunnan palvelustrategiaa ja palvelulupausta 

3. toteutettava asiakkaan palvelut asiakassuunnitelman mukaisesti 

4. noudatettava maakunnan määrittelemiä palvelukokonaisuuksia ja palveluketjuja sekä varmistet-

tava palveluketjujen integraation toteutuminen sekä toimittava siinä tarvittavassa yhteistyössä 

muiden palveluiden tuottajien kanssa 

5. tallennettava asiakas- ja potilastiedot maakunnan asiakas- ja potilasrekisteriin sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) mukaisia valtakun-

nallisia tietojärjestelmäpalveluja käyttäen 

6. otettava toimintayksikössä annettavaan koulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun 39 §:ssä 

tarkoitettuja sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita koulutuksesta vastaavan yliopiston ja 

maakunnan osoituksen mukaisesti 

7. toimitettava maakunnalle sen järjestämistehtävän edellyttämät tiedot palvelujen toteutumises-

ta. 

 

Valtionhallinnossa on valmisteltu seuraava kuva 5 maakuntakonserni sote-tehtävissä. 

 

Kuva 5. Maakuntakonserni sote-tehtävissä (Pöysti, 2016) 
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5.2 Keski-Suomen maakunnan poliittinen ja operatiivinen johtaminen sosiaali- ja ter-

veydenhuollon tehtävissä 
 

5.2.1 Poliittinen johtaminen 
 

Keski-Suomen maakunta on itsehallintoalue, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu maa-

kuntavaltuusto. Maakuntavaltuusto vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää maa-

kunnan päätösvaltaa. Valtuusto siirtää päätösvaltaa hallintosäännöllä mm. perustamalleen sosiaali- 

ja terveydenhuollon lautakunnalle ja viranhaltijoille järjestämistä koskevissa asioissa. Valtuusto päät-

tää mm. palvelustrategiasta, palvelulupauksesta, talousarviosta, tilinpäätöksestä, investointisuunni-

telmasta ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyösopimuksesta. 

Keski-Suomen maakunnan omasta palvelutuotannosta vastaa maakunnan palvelulaitos. Maakunta-

valtuusto asettaa palvelulaitokselle mm. toiminnan tavoitteet palvelujen tuotantoa varten sekä lin-

jaa maakunnan palveluiden tuotantoa varten ulkopuolisilta hankittavia palveluita koskevat edelly-

tykset ja velvoitteet. Se asettaa palvelulaitokselle talouden tavoitteet sekä päättää laitoksen sitovista 

meno- ja tuloeristä. Lisäksi valtuusto päättää laitoksen hallintosäännöstä ja investointisuunnitelmas-

ta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä. Valtuusto hyväksyy hallintosäännössä tarkemmat määräykset 

palvelujen tuottamista ja viranomaispäätöksiä koskevan toimivallan jakautumisesta maakunnan ja 

palvelulaitoksen kesken.  

Maakuntahallitus johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntahallitus vastaa mm. 

hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuu-

den valvonnasta, vastaa maakunnan toiminnan yhteensovittamisesta, vastaa maakuntakonsernin 

omistajaohjauksesta sekä maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien 

ohjauksesta ja valvonnasta. 

Maakuntavaltuusto voi asettaa sosiaali- ja terveyslautakunnan hoitamaan sosiaali- ja terveyden-

huollon järjestämistehtäviä. Valtuusto määrittää hallintosäännössä rajat lautakunnan järjestämisvas-

tuulle ja tuottamista koskeville päätöksille sekä yleiset toimintalinjat. 

Maakuntavaltuusto valitsee palvelulaitokselle hallituksen, joka ohjaa ja valvoo laitoksen toimintaa. 

Palvelulaitoksen hallitus vastaa palvelulaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus huolehtii myös siitä, että palvelulaitos toi-

mii maakunnan asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti. Maakuntalakiluonnoksen 

mukaan hallituksen jäsenellä tulee olla riittävä talouden ja liiketoiminnan tai palvelulaitoksen toimi-

alan johtamisen asiantuntemus (ammattilaisista koostuva hallitus).  

Maakuntalakiluonnoksen mukaan hallituksen jäsenellä tulee olla riittävä talouden ja liiketoiminnan 

tai palvelulaitoksen toimialan johtamisen asiantuntemus (ammattilaisista koostuva hallitus).  
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5.2.2 Operatiivinen johtaminen 
 

Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena Keski-Suomen maakunnan hallintoa, talou-

denhoitoa ja muuta toimintaa. Maakuntajohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa maakuntahallituk-

sen puolesta sekä saada maakunnan viranomaisilta ja palvelulaitokselta tietoja ja nähtäväkseen asia-

kirjoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Maakuntajohtaja esittelee asiat 

maakuntahallituksessa. 

Maakunnan konsernijohtoon kuuluvat maakuntahallitus, maakuntajohtaja ja muut hallintosäännössä 

määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaos-

ta. Konsernijohto vastaa maakuntakonsernin omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernival-

vonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja vastaa Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palveluiden järjestämistä koskevien asioiden valmistelusta, päätösvallan käytöstä, 

täytäntöönpanosta, seurannasta ja valvonnasta maakuntavaltuuston hallintosäännössä määrittele-

missä rajoissa sekä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijänä.  Sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisjohtajan alaisuudessa toimii viranhaltijaorganisaatio, jota on luonnosteltu järjestämisen 

organisaatiokaaviossa kuvassa 8. 

Järjestämisjohtajan tehtäväkuva on täysin uudenlainen, se edellyttää erityistä osaamista ja johta-

misotetta ja järjestämisjohtajan rooli uuden toiminnan ja toimintakulttuurin luomisessa on kes-

keinen. 

Ehdotamme, että operatiivisen toiminnan johtaminen perustuu yksijohtajajärjestelmään ja linja-

organisaatioon. Maakuntajohtaja on yhteisten tukipalveluiden ja sote-järjestämisjohtajan suora 

esimies. Yhteisten tukipalveluiden ja sote-järjestämispalveluiden johtajat ovat omien yksikköjensä 

päälliköiden esimiehiä. Maakuntajohtajaa avustaa toimintojen yhteensovituksessa ja johtamisessa 

johtoryhmä, jonka kokoonpanosta päättää maakuntajohtaja. Sote-järjestämisjohtajaa avustaa toi-

mintojen yhteensovituksessa ja johtamisessa johtoryhmä, jonka kokoonpanosta päättää sote-

järjestämisjohtaja.  

Keski-Suomen maakunnan palvelulaitoksessa on johtaja, joka on virkasuhteessa palvelulaitokseen. 

Palvelulaitoksen johtaja johtaa ja kehittää hallituksen alaisena palvelulaitoksen toimintaa. Johtajalla 

on oikeus käyttää puhevaltaa hallituksen puolesta, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Palvelulai-

toksen johtajan alaisuudessa toimii organisaatio, joka jakautuu palvelulinjoihin ja palveluyksiköihin. 

Johtaja on suora esimies palvelulinjojen johtajille. Palvelulinjojen johtajat ovat suoria esimiehiä pal-

veluyksikköjen päälliköille. Palvelulaitoksen johtajaa avustaa toimintojen yhteensovituksessa ja joh-

tamisessa johtoryhmä, jonka kokoonpanosta johtaja päättää. Vastaavasti palvelulinjoilla on johto-

ryhmät, joiden kokoonpanosta päättävät palvelulinjojen johtajat. 

Myös palvelulaitoksen johtajan tehtäväkuva ja osaamisvaatimukset poikkeavat merkittävällä ta-

valla perinteisen sote-johtajan tehtävistä ja osaamisesta, mikä on syytä huomioida valintatilan-

teessa. 

Palvelulaitoksen henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa palvelulaitokseen. Tehtävää, 

jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. 
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5.3 Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen 

organisointi 
 

Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen osalta keskeiset 

luottamushenkilöelimet ovat maakuntavaltuusto ja -hallitus sekä maakunnan sosiaali- ja terveyslau-

takunta, joiden rooli ja tehtävät järjestämistehtävässä ilmenevät hyvin edellä olevasta kuvasta 4 

maakuntakonserni sote-tehtävissä. Ehdotamme, että Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terve-

yspalveluiden järjestämistehtävä voidaan organisoida kuvassa 6 esitetyllä tavalla.  Operatiivisessa 

toiminnassa maakuntajohtajan suoraan alaisuuteen on sijoitettu maakunnan yhteiset tukipalvelut ja 

sote-järjestämisjohtaja. 

 

 

Kuva 6. Keski-Suomen maakunta sote-palveluiden järjestäjänä 

 

Ehdotamme, että Keski-Suomen maakunnalla on yhteiset tukipalvelut, joka jakaantuu organisaa-

tiokaaviossa oleviin yksiköihin, ks. kuva 7. Yhteiset tukipalvelut tuottavat palveluja koko maakunnan 

tarpeita varten. Yhteiset tukipalvelut voivat jakautua seuraaviin yksiköihin: hallintopalvelut, henkilös-

töpalvelut, konserniohjaus, talouspalvelut, tietohallinto, tilapalvelut, viestintä, sekä kehittämis-, kou-

lutus-, suunnittelu- ja tutkimuspalvelut. 
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Kuva 7. Maakunnan yhteiset tukipalvelut 

 

Konserniohjausyksikkö valmistelee Keski-Suomen maakunnan omistajapoliittiset tavoitteet, konser-

nirakenteen muutokset ja konserniohjeet, valmistelee liikelaitoksen, yhtiöiden ja yhteisöjen hallin-

toelinten kokoonpanon sekä käyttää maakunnan puhevaltaa yhtiö- ja vuosikokouksissa ellei toisin 

ole määrätty. Keski-Suomen maakunnan kehittämis-, koulutus-, suunnittelu- ja tutkimusyksikkö vas-

taa mm. Keski-Suomen maakunta- ja palvelustrategian sekä palvelulupauksen valmistelusta. Keski-

Suomen maakunnan talouspalvelut-yksikkö vastaa mm. Keski-Suomen maakunnan talousarvioehdo-

tuksen ja tilinpäätöksen laadinnasta, huolehtii maksujen perinnästä, hoitaa maksuliikenteen ja rahoi-

tuksen, hoitaa kontrolleritoimintaa sekä tuottavuuden, kustannuslaskennan ja tuotteistamisen kehit-

tämistä ja ohjausta. Keski-Suomen maakunnan yhteisten tukipalveluiden yksikköjako ja yksiköiden 

tehtävät ilmenevät liitteestä 1. 

Sote-järjestämisjohtaja ja hänen alaisensa viranhaltijaorganisaatio vastaa Keski-Suomen maakunnan 

lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä maakunnan asukkaille siten, 

että sosiaali- ja terveyspalveluiden sisältö, laajuus ja laatu ovat asiakkaan tarpeen mukaisia. Järjes-

tämisorganisaation tehtävinä ovat mm. seuraavat asiat: osallistua palvelustrategian ja palvelulupa-

uksen valmisteluun; huolehtia palvelujen integroinnista ja palvelukokonaisuuksien sekä hoito- ja 

palveluketjujen kehittämisestä; turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus; valmistella yhteis-

työalueelle laadittava yhteistoimintasopimus ja huolehtia sen toteutuksesta ja seurannasta; vastata 

viestinnästä, neuvonnasta ja palveluohjauksesta; käyttää julkista valtaa; hoitaa asiakas- ja potilasre-

kisteriä; laadunhallinnan varmistaminen ja omavalvonta. Järjestämisorganisaatio hankkii ja ylläpitää 

asiakastietojärjestelmää, johon kootaan ja jossa käsitellään informaatiota sote-työssä onnistumises-

ta, tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta, asiakastyytyväisyydestä, tuottajien, yhteistyökumppanei-

den ja henkilöstön arvioista, palveluajoista jne. Tietoja yhdistelemällä ja analysoimalla saadaan tie-
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toa hyvien ja huonojen onnistumisten ja käytettyjen menetelmien yhteyksistä ja pystytään kohden-

tamaan palvelut oikeansisältöisinä eri asiakasryhmiin. 

Ehdotamme, että sote-järjestämisjohtajan alaisuudessa toimivat seuraavat yksiköt: hallintopalve-

lutyksikkö, järjestämisyksikkö, asiakkuuksien ja palvelujen ohjausyksikkö sekä neuvonta ja palveluoh-

jausyksikkö. Hallintopalvelut-yksikkö vastaa mm. sote-lautakunnan ja -johtajan päätöksenteon val-

mistelusta ja täytäntöönpanosta, yleishallinnosta, lakipalveluista, ohjaa ja kehittää hallinto- ja pää-

töksentekoprosesseja sekä asian- ja dokumentinhallintaa. Järjestämisyksikkö vastaa mm. sote-

palveluiden järjestämisen valmistelusta, täytäntöönpanosta ja seurannasta Keski-Suomen maakun-

nassa, viranomaispäätöksistä, asiakas- ja potilasrekistereistä, palvelutuottajien kanssa laadittavien 

sopimusten valmistelusta, hallinnoinnista ja seurannasta. Asiakkuuksien ja palveluiden ohjausyksikkö 

mm. tunnistaa asiakkuudet, määrittää eri asiakasryhmien ja heidän palvelujensa painotukset, tunnis-

taa palvelutarpeet ja palvelukysynnän, tekee suunnitelman palvelutarjoomasta ja –verkosta sekä 

palvelujen järjestämisen muodoista. Keski-Suomen sote-järjestämisjohtajan alaisen organisaation 

yksikköjako ja yksiköiden tehtävät on kuvattu liitteestä 1. 

 

Kuva 8. Keski-Suomen maakunnan yhteiset sotepalvelut 

 

5.4 Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen organi-

sointi 
 

5.4.1 Keski-Suomen maakunnan palvelulaitos 
 

Keski-Suomen on omassa toiminnassaan erotettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja 

palvelujen tuottaminen. Maakunnan palvelulaitos on julkisoikeudellinen laitos, jonka tehtävänä on 

tuottaa Keski-Suomen maakunnan sille järjestämisvastuunsa perusteella osoittamat tehtävät. Maa-

kuntalakiluonnoksen mukaan Keski-Suomen maakunnassa on yksi palvelulaitos, jolla voi olla tytäryh-

teisöjä. Palvelulaitos on itsenäinen oikeushenkilö ja sillä on oikeus tehdä nimiinsä sopimuksia ja sillä 

voi olla velvoitteita. Keski-Suomen maakunnan palvelulaitosta ja sen tytäryhteisöjä johdetaan yhtenä 

kokonaisuutena konsernijohtamisen periaatteiden mukaan. Keski-Suomen maakunta voi velvoittaa 

palvelulaitoksen hankkimaan maakuntastrategiassa määritellyin perustein maakunnan järjestämis-

vastuulle kuuluvia palveluja muulta tuottajalta maakunnan omaa tuotantoa varten. 
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Maakuntalakiluonnoksen mukaan palvelulaitoksen palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa 

tai työsopimussuhteessa palvelulaitokseen. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan vir-

kasuhteessa. Maakuntavaltuusto päättää hallintosäännössä viranomaispäätöksiä koskevan toimival-

lan jakautumisesta maakunnan (järjestämisorganisaatio) ja palvelulaitoksen kesken. 

Aiemmin esitetyssä kuvassa 5 maakuntakonserni sote-tehtävissä on kuvattu, mistä asioista Keski-

Suomen maakuntavaltuusto päättää palvelulaitoksen osalta sekä konserniohjauksesta. Palvelulaitok-

sen hallituksen ja johtajan tehtäviä sekä johtamisjärjestelmää on kuvattu lyhyesti kohdassa toimin-

nanohjaus ja johtaminen. Ehdotamme, että Keski-Suomen maakunnan palvelulaitos voidaan orga-

nisoida kuvassa 9 esitetyllä tavalla, ks. liite 2.  

Kuva  9. Keski-Suomen maakunnan palvelulaitos 

Palvelulaitos on organisoitu viiteen palvelulinjaan, jotka ovat hallinto- ja tukipalvelut, yhteiset pal-

velut, sote- erikois- ja erityispalvelut, perhepalvelut sekä seniori- ja vanhuspalvelut. Lisäksi organi-

saatiokaaviossa on väestövastuinen sosiaali- ja terveyskeskus, jonka toiminnan maakunta joutuu 

yhtiöittämään, koska sen palvelut kuuluvat laajan valinnanvapauden piiriin. Palvelulaitoksen johtaja 

on palvelulinjojen johtajien esimies.  Palvelulinjat jakautuvat yksiköihin, joista esitetään esimerkkejä 

kuvassa 10.  

Hallinto- ja tukipalvelut jakaantuu mm. seuraaviin yksiköihin: Asiakkuuksien hallinta, hallintopalve-

lut, henkilöstöpalvelut, keskitetty neuvonta ja ohjaus, talouspalvelut, ravintohuolto, kuljetus, tekni-

set ja tilapalvelut (siivous).  

Yhteiset palvelut jakautuvat seuraavasti: call center, ensihoito, apuvälinekeskus, fysiologiset tutki-

mukset, hoitotarvikejakelu, laboratorio, leikkaus ja anestesia, lääkehuolto, patologia, radiologia, 

välinehuolto. 

SOTE- erikois- ja erityispalvelut - palvelulinjan yksikköjako on seuraava: päivystys (myös sosiaali-

päivystys), akuutti terveyskeskussairaala, tehohoito, hammas- ja suusairauksien poliklinikka, konser-
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vatiivinen erikoissairaanhoito, operatiivinen erikoissairaanhoito, aikuisten mielenterveys- ja riippu-

vuuksien hoito, kliiniset monialaiset osaamiskeskukset. 

Perhepalvelut jakaantuvat seuraaviin yksiköihin: naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytykset, lasten 

somaattinen erikoissairaanhoito, lasten psykiatria, nuorisopsykiatria, lastensuojelu, aikuissosiaali-

työn palvelut, vammaispalvelut, osaamiskeskus. Perhepalvelut on tärkeää kytkeä valtakunnalliseen 

perhekeskusmalliin. Perhekeskusmallin Sote-osaamista koskeva organisoituminen on uudessa palve-

luiden järjestämisen ja tuottamisen mallissa pohdittava. Sote-järjestäjän (esim. Sote- järjestämisyk-

sikkö) on mm. huolehdittava sopimusohjauksen ja laatutyön avulla esim. palveluiden integraatiosta, 

palveluprosessien perusratkaisujen kuvaamisesta sekä henkilöstöä koskevan osaamiskriteeristön/-

tason valvonnasta.  

Seniori- ja vanhuspalvelut-palvelulinja tai ikäihmisten palvelut jakautuu esim. seuraavasti: seniori- 

ja vanhuspalvelukeskus, kotihoidon palvelut, kuntoutusyksiköt ja monimuotoiset asumispalvelut ja 

palvelukorttelit. Palvelulinjaan voidaan sisällyttää osaamiskeskuksia (esim. muisti, perhe- ja omais-

hoito) ja erikoistason palveluja, kuten esim. psykogeriatrian palvelut. Palveluyksikköjako ja niiden 

vastuita ja periaatteita on kuvattu liitteessä 3.  

 

 

Kuva 10. Esimerkkejä palvelulinjojen sisältämistä palveluyksiköistä (vihreät valinnan vapauden piiris-

sä, punaiset maakunnan palvelulaitoksia). 

 

5.4.2 Keski-Suomen oma sosiaali- ja terveyspalveluyhtiö 
 

Keski-Suomen maakunnan palvelulaitos joutuu perustamaan yhtiön, joka tuottaa laajan valinnanva-

pauden piirissä olevat sosiaali- ja terveyspalvelut eli ns. väestövastuinen sosiaali- ja terveyskeskus. 

Voimaanpanolain määräysten perusteella Keski-Suomen maakunnan on yhtiöitettävä toiminta vii-
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meistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Keski-Suomen maakunnan palvelulaitoksen hallitus pe-

rustaa yhtiön ja vastaa sen omistajaohjauksesta. Ehdotamme, että Keski-Suomen oman sosiaali- ja 

terveyspalveluyhtiön vastuut, palveluvalikoima ja toimintaperiaatteet järjestetään kuvan 11 mu-

kaisella tavalla. Suun terveydenhuolto on valinnanvapauden piirissä ja nojautuu monituottajamal-

liin, jonka johdosta julkinen suun terveydenhuolto on yhtiöitettävä. Keski-Suomen maakunta voi 

päättää muodostetaanko suun terveydenhuollosta oma, koko Keski-Suomen alueella toimiva osake-

yhtiö, vai sisällytetäänkö suun terveydenhuolto osaksi Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluyhtiö-

tä, jolloin suun terveydenhuollon yksiköt ovat osa yhtiön liiketoimintayksikön johtamien toimipistei-

den toimintaa. 

 

Kuva 11. Väestövastuisen SOTE-keskuksen vastuut, palveluvalikoima ja toimintaperiaatteet 

Väestövastuinen sosiaali- ja terveyskeskus toimintana voidaan organisoida useammalla eri tavalla. 

Yksi tapa olisi perustaa useita alueellisia yhtiöitä, jotka vastaisivat oman alueensa toiminnasta. Tällai-

set yhtiöt olisivat henkilöstömäärältään aika pieniä, josta johtuen niiden toiminta olisi herkkää haa-

voittumaan ja toimintojen kehittämiseen olisi käytössä vähäiset resurssit. 

Ehdotammekin, että perustetaan yksi yhtiö, joka tuottaa väestövastuiset sosiaali- ja terveyspalve-

lut koko Keski-Suomen maakunnan alueelle. Yhtiöllä olisi keskitetyt resurssit toiminnanohjausta, 

kehittämistä ja erilaisia hallinnollisia tukipalveluita varten. Yhtiöllä olisi toimipiste (kiinteä tai liikku-

va) jokaisessa Keski-Suomen maakunnan kunnassa. Kunkin toimipisteen palvelut ja aukioloajat vaih-

televat asukkaiden tarpeiden mukaan, esimerkiksi Jyväskylässä yhtiöllä voi olla useampia toimipistei-

tä, kun taas esimerkiksi pienillä paikkakunnilla yhtiön toimipiste voi olla auki vain tiettyinä päivinä. 

Toimipisteet on tärkeää yhdistää alueen muiden palveluiden yhteyteen, esimerkiksi ”olohuone-

ajattelu”, missä yhdistyy kunnan, järjestöjen, yritysten ja kolmannen sektorin toimijat. 

Ehdotamme, että Keski-Suomen SOTE yhtiön toiminta organisoidaan kuvan 12 mukaisesti. Osak-

keenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 

mukaisista asioista. Osakkeenomistajat voivat tehdä yksittäistapauksessa päätöksen hallituksen tai 
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toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvasta asiasta. Osakeyhtiölain mukaan yhtiöllä on oltava halli-

tus ja sillä voi olla toimitusjohtaja. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukai-

sesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoidon 

valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön hallintoa hallituksen antamien 

ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpi-

to on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava 

hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitus-

johtajalla on apuna liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista varten johtoryhmä, jonka kokoonpa-

non päättää toimitusjohtaja. 

 

Kuva 12. Keski-Suomen SOTE Oy organisaatiorakenne 

 

Yhtiön toiminta on organisoitu siten, että sillä on liiketoiminnan johtamisyksikkö ja viisi keskitettyä 

tukipalveluyksikköä: asiakkuuksienhallintayksikkö, hallinto-, henkilöstö- ja talousyksiköt sekä viestin-

tä ja neuvontayksikkö. Kaikkien kuuden yksikön johtajat raportoivat suoraan toimitusjohtajalle.  

Liiketoiminnan johtaminen yksikkö johtaa alueellisten yksikköjen palvelutoimintaa. Kullekin alueelli-

selle yksikölle nimetään tiiminvetäjä/esimies, joka vastaa yhdessä tiiminsä/henkilöstönsä kanssa 

yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Esimies voi myös johtaa use-

ampia pienempiä yksiköitä. Tiiminvetäjät/esimiehet raportoivat liiketoiminnan johtajalle. Yksikön 

johtaminen edellyttää perinteisestä sote-osaamisesta poikkeavaa, liiketoiminnan johtamiseen ja 

kehittämiseen liittyvää osaamista, mikä on syytä huomioida henkilöstövalinnoissa.  

Asiakkuuksienhallintayksikön tehtävänä on tarkastella asiakkaan palveluja kokonaisuutena – oikeat 

palvelut, oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan. Sen tyypillisiä kohteita ovat asiakkaiden segmentointi, 
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asiakasprofilointi, asiakkaan palveluhistorian kokoaminen, asiakassuhteen hoitaminen ja analysointi, 

palvelusuositukset ja palveluhistorian perusteella tehtävät palvelun hankinnat. Asiakkuuksienhallinta 

ei ohjaa reaaliaikaisesti asiakkaan jo käynnistyneen palveluprosessin läpivientiä. Se kuuluu liiketoi-

minnan johtamiseen. Yksiköiden tehtävät on kuvattu liitteessä 4. 

6 Jatkotoimenpiteet 
 

Esityksemme Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja 

tuottamisesta perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin (maakuntalaki, järjestämislaki ja voi-

maanpanolaki) sekä hallituksen linjauksiin valinnanvapaudesta. Myöhemmin valmistuva valinnanva-

pauslaki voi aiheuttaa muutoksia esittämiimme malleihin esimerkiksi yhtiöittämisvelvoitteesta. Va-

linnanvapauslain edellyttämät muutokset on huomioitava Keski-Suomen maakunnan jatkovalmiste-

lussa.  

Esittämämme mallit järjestämisen ja tuottamisen organisoinniksi Keski-Suomen maakunnassa on 

ymmärrettävä maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan organisoimisen lähtökohdaksi. 

Jatkostyöskentelyssä keskiössä on Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeessa tehty sisällöllinen ja toi-

minnallinen kehitystyö. Syntyneiden asiakas- ja asukaslähtöisten toimintamallien, palveluohjauksen 

erilaiset rakenteiden jne. tulee olla organisatoristen rakenteiden suunnittelun perustana. Esitetyt 

rakenteet ovat se dynaaminen perusta, josta jatkojalostaminen on mahdollista. Jatkovalmistelussa 

esittämiimme malleihin voidaan joutua tekemään muutoksia joko lainsäädännön määräysten (esim. 

valinnanvapauslaki) vuoksi tai kun jatkovalmistelussa huomataan, että jokin toisenlainen tapa orga-

nisoida tehtäviä toimii Keski-Suomen maakunnassa paremmin kuin mitä tässä on esitetty.  

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy Keski-Suomen maakunnan 

ja maakunnan palvelulaitoksen palvelukseen. Henkilöstö siirtyy sen Keski-Suomen maakunnan tai 

maakunnan omistaman yhtiön tai laitoksen palvelukseen, jolla on tuottamisvastuu niistä tehtävistä, 

joissa asianomainen henkilö on ollut ennen siirtymistä. 

Kuntien yhteisten tukipalvelujen osalta työntekijä siirtyy Keski-Suomen maakunnan tai maakunnan 

palvelulaitoksen palvelukseen, jos henkilön nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan sosi-

aali- ja terveyspalveluihin. 

Henkilöstön siirtyminen tapahtuu liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaan ns. vanhoina työnteki-

jöinä eli siirtymähetkellä voimassa olevat oikeudet ja velvollisuudet säilyvät.  

Työmäärältään huomattava tehtävä on selvittää Keski-Suomen maakunnalle siirtyvä henkilöstö ja 

valmistella vuonna 2018 valittavalle maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitel-

maksi ja –sopimuksiksi. 

 

Keski-Suomen sote-alueen valmistelun laadun ja ripeän etenemisen turvaamiseksi ehdo-

tamme seuraavaa: 

1. Järjestämisen ja tuottamisen valmistelu erotetaan erillisille työryhmille. Palvelutuotantoa 

valmisteleva työryhmä tulisi jakaa edelleen kahteen alatyöryhmään, joista toinen valmistelisi 

palvelulaitoksen toimintaa ja toinen maakunnan yhtiön/yhtiöiden toimintaa, koska niiden toi-

mintalogiikat tulevat poikkeamaan toisistaan 
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2. Järjestämistä valmisteleva työryhmä valmistelee Keski-Suomen maakunnan järjestämisorgani-

saation ja sen resursoinnin. Lisäksi ryhmä valmistelee esitykset Keski-Suomen maakunnan palve-

lustrategiaksi ja palvelulupaukseksi. Työryhmän on valmistelutyössä huomioitava seuraavat laki-

sääteiset järjestäjän tehtävät:  

- Pitkän aikavälin strategiset valinnat Keski-Suomen maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin 
edistämiseksi 

- Palvelujen kysyntään ja toimintaan vaikuttavat paikalliset ja globaalit muutostrendit (esim. 
digitalisoituminen) tunnistaminen 

- Keskisuomalaisten palvelutarpeet ja palvelukysyntä sekä niissä tapahtuvat muutokset tun-
nistaminen 

- Palvelutarjoomasta ja –verkosta sekä palveluiden tuottamisen muodoista suunnitelman te-
keminen 

- Palvelutason ja laadun (laista minimitaso) määrittäminen 

- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon ohjaaminen 

- Viranomaispäätösvalta 

- Palvelujen integroinnista ja palvelukokonaisuuksien sekä hoito- ja palveluketjujen kehittä-
misestä huolehtiminen sekä palveluiden tuotteistamisen ohjaaminen 

- Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen 

- Viestinnästä, neuvonnasta ja palveluohjauksesta vastaaminen 

- Asiakas- ja potilasrekisterin ylläpitäminen 

- Asiakastietojärjestelmän ylläpitäminen: järjestelmään kerätään informaatiota asiakastyyty-
väisyydestä, tuottajien henkilöstön arvioista, sote-työn tuloksellisuudesta, palvelujen laa-
dusta jne. 

- Tuotannon ohjaus tapahtuu palvelutuottajien kanssa laadittavilla sopimuksilla ja niiden seu-
rannalla, palvelutuottajien arvioinnilla ja palkitsemisella/sanktioilla. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä palvelutuotannosta maksettavien korvausten ohjausvaikutuksiin. 

- Palvelutuotannon valvonnassa hyödynnetään asiakaspalautetta ja laadun valvontaa. 

- Vaikutettava markkinoiden kehittymiseen mm.  määrittämällä, mikä osa hankinnoista kilpai-

lutetaan palvelujen innovatiivisuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uusien ratkai-

sujen kehittämiseksi, miten pienyritystoimintaa ja ammatinharjoittamista voidaan edistää. 

3. Tuottamista valmistelevat kaksi erillistä työryhmää valmistelevat maakunnan palvelulaitoksen 

ja yhtiön/yhtiöiden organisoinnit ja resursoinnit sekä toiminta- ja johtamismallit. Valmistelutyös-

sä keskeisiä asioita ovat: 

- Palvelu- ja hoitoketjuprosessien asiakaslähtöinen uudistaminen. Keskeistä on integroida 
myös erikoissairaanhoidon/Uuden sairaalan prosessit osaksi maakunnan sote-prosesseja. 

- Valmistelu- ja kehittämistyö organisoidaan keskeisten palvelukokonaisuuksien ympärille 

- Palvelukokonaisuuksien integraatiohyötyjen varmistaminen 
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- Ensisijaisesti lähipalvelujen varaan rakentuva arjen tuki ja palvelut siten, että erikoisosaami-
nen tukee perustason toimintaa. Miten palvelut toteutetaan lähtökohtaisesti kotona tai ar-
kiympäristössä? Miten ja missä liikkuvia palveluita voitaisiin hyödyntää? Miten päästään 
eroon poislähettämisen kulttuurista ja hoidetaan kerralla kuntoon? Miten varmistetaan kes-
kisuomalaisille yhteydenpito/yhteydensaanti? 

- Ikäihmisten palvelujen painopiste on terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen 

- Hoidon ja hoivan palvelurakenteen uudistamisen tavoitteena on, että asiakkaista yhä use-
ampi selviytyy kotona nykyistä pitempään  

- Lasten ja perheiden palvelujen uudistaminen siirtämällä painopistettä ennaltaehkäiseviin 
palveluihin 

- Kehitysvammaisten palvelujen uudistaminen itsenäistä asumista tukien 

- Mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan uudistusohjelman aikaansaaminen, joka tukee 
avohoitolähtöistä toimintaa ja integroi yhteen perus- ja erikoistason 

- Monialaisen kuntoutuksen kehittäminen 

- Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden erityiskysymykset (hoito- ja palveluketjut, työnjako, 
ohjaus ym.). Keskeistä on miettiä, mikä taho tekee eniten palveluja tarvitsevien palvelu- tai 
hoitosuunnitelmat ja päätökset palveluiden myöntämisestä.  

- Kaikissa palveluissa läpäisevänä periaatteena on, miten digitalisaatiota ja teknologiaa voitai-
siin hyödyntää. Digitaaliset palvelut ovat ensisijainen palvelumuoto, jolloin ajan ja matkan 
merkitys asioinnissa vähenee. 

- Mitkä ovat eri palvelukokonaisuuksissa olennaisimmat asiat, joissa tehokkuutta ja kustan-
nusvaikuttavuutta on löydettävissä digitalisaation lisäksi? 

- Millaisia toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia saadaan aikaan lisäämällä keskisuomalais-
ten/asiakkaiden/potilaiden osallisuutta sekä omaa vastuuta omasta ja läheisten terveydes-
tä/hyvinvoinnista? Miten siinä onnistutaan? 

4. Voimaanpanolain edellyttämien muiden kuin henkilöstösiirtoa koskevien toimenpiteiden val-

mistelu. Voimaanpanolain mukaan on selvitettävä Keski-Suomen maakunnalle siirtyvä irtain ja 

kiinteä omaisuus sekä maakunnalle siirtyvät sopimukset ja näitä koskevat oikeudet ja velvolli-

suudet. Samoin tulee selvittää maakunnalle siirtyvät hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tu-

kevat tieto- ja viestintätekniset järjestelmät ja ratkaisut.  

5. Valmistelutyöhön on osoitettava riittävät resurssit, että jatkovalmistelu voidaan toteuttaa aika-

taulujen puitteissa laadukkaasti. Valmistelutyötä ei voida hoitaa oman työn ohella ilman päätoi-

misia valmistelijoita. 

6. Keski-Suomen sote-alueen keskeisiin johtotehtäviin liittyvät henkilöstövalinnat tehdään heti, 

kun se on lainsäädännön puitteissa mahdollista.  

7. Nykytilan ja toiminnan yhteismitallinen analyysi:  

- Henkilöstöresurssien analyysi (erottelu viranomaistehtävät, laajan valinnan vapauden piiriin 
ja maakunnan palvelulaitoksen piiriin kuuluva työpanos). Tämä työ muodostaa pohjan henki-
löstön siirtosuunnitelmalle. 
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- Osaamisresurssien analyysi. On todennäköistä, että on olemassa osaamisvajeita, joiden täyt-
täminen edellyttää koulutusta tai valmennusta. Esimerkiksi muutosjohtaminen, liiketoimin-
nan kehittäminen, sopimusjuridiikka ja -ohjaus, hankinta- ja kilpailutusosaaminen, palve-
luohjaus, prosessien kehittäminen, digitaalisuus ja sähköiset palvelut, verkosto- ja integraa-
tio-osaaminen, jne.  

- Viranomaispäätösten aihepiirit ja lukumäärät  

- Sopimusten analysointi: kustannukset, määrät ja siirtyminen 

- Ostopalveluiden analysointi 

- Palvelusetelitoiminnan ja henkilökohtaisen budjetoinnin analysointi 

- Toimitila-analyysi 

- Asiakasvirta-analyysin ja tulosten analysointi sisältäen koko maakunnan 

- Tuotannossa tarvittavien palveluiden kokonaisuuden analysointi 

- Yhteistyökumppanuuksien kartoitus ja vahvistaminen (Campus.fi, koulutusorganisaatiot, jär-
jestöt, säätiöt ym.) 

8. Muutosprosessien ohjaamiseen, johtamiseen ja johtamisosaamiseen on panostettava. Johta-

misosaamisessa korostuu verkostojen ja kumppanuuksien johtaminen, tiedolla johtaminen, liik-

keenjohdollinen osaaminen, muutosjohtaminen ja työkulttuurin muutos. 

- Kehitys-, koulutus-, suunnittelu- ja tutkimuspalveluiden organisoimisesta ja resursoimisesta 

maakunta voi päättää hyvin itsenäisesti ja alueellisen kehittämisen kannalta nämä päätökset 

ovat merkittäviä.  
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