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KESKI-SUOMEN SOTE 2020 

- HANKE 



KASTE-HANKEPÄÄTÖS  

2014 - 2016 

• ”Keski-Suomen SOTE 2020” – Keski-Suomen sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelukonsepti 

• Rahoituksen saajana on Jyväskylän kaupunki.  

• Kokonaisrahoitus on 1,3 milj. euroa,  

– STM:n osuus 975 000 € 

– Kuntarahoitus 325 000 €: rahoittajina puoliksi Jyväskylän 

kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.  

• Hankkeen kesto 3.1.2014 – 31.10.2016 

• Hankealueena Keski-Suomen 21 kuntaa, Jämsän seutu 

ohjausryhmässä 



KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN 

TAVOITTEET 
• Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen 

tavoite on rakentaa Keski-Suomeen asukas- ja 

asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla 

turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja 

terveyspalvelut.  

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen 

palvelutuotantojärjestelmä uudelleen organisoimalla – Laajan 

palveluintegraation toteutus asiakaslähtöisinä 

palvelukokonaisuuksina 

2. Koska uudessa mallissa järjestämis- ja tuotantovastuuta keskitetään, 

varmistetaan lähipalveluiden toimivuus useilla eri tavoilla. 

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisosaamisen parantaminen 

kaikilla tasoilla 

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

luominen sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja kehittymisen 

varmistamiseksi 

 



Johtaminen ja 
osaaminen   

Sote-palvelu-
mallit 

 
 

2015 2016/10 

Uuden palvelumallin valmistelu  Keski-
Suomen sote-palveluita varten  

    Muutosjohtaminen, tietojohtaminen, palvelumuotoilu, 
työhyvinvointi, henkilöstörakenteen kehittäminen 

Maakunnan uuden palveluverkon simulointi ja optimointi 

  Lähipalveluista yhteisymmärrys/peruspalvelupainotteisuus 

 Uudet palveluprosessit 
1. Vanhustenhuolto 
2. Lapset, perheet, lastensuojelu 
3. Monialainen kuntoutus 

       Palveluohjausmallin/mallien luominen ja käyttöönotto 

Työryhmä   

Tutkimus, 
koulutus, 

kehittäminen 
Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisrakenteen luominen Keski-Suomeen  

Pilotoinnit Arvioidut, yhteisiin prosesseihin sopivat kokeilut ja pilotit 

PTH:n ,ESH:n ja SOS integraation vähittäinen syveneminen 

SYNTYY VUOROVAIKUTUKSESSA HANKKEEN ERI OSIEN KESKEN   

Hankkeeen osio 
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ALUEELLISEN SOTE-

KEHITTÄMISRAKENTEEN 

VISIOITA JA 

TOTEUTTAMISSUUNNITELMIA  



Keski-Suomen SOTE 2020 

hankkeen suunnitelmasta  

”Uuden alueellisen kehittämis-, 

koulutus- ja tutkimusrakenteen 

luominen sosiaali- ja 

terveyspalveluiden laadun ja 

kehittymisen varmistamiseksi.”  
 



Kehittäminen, tutkimus ja koulutus Keski-Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuollossa (Kuvio hankesuunnitelmasta) 

Integroitu sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

kehittämisyksikkö 

Sosiaali- ja 

terveysasemapalvelut 

–yksikkö 

- Asiakas 

/potilasliittymäpinta 

Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

koulutusyksikkö  

Konsultaati

o-yksikkö 

Hyvinvoinnin 

edistämisen 

koordinaatio 

-yksikkö 

Alueellinen neuvottelukunta 

Perusterveydenhuollon 

yksikkö + Koske 

KANSALAISET, JÄRJESTÖT,SEURAKUNNAT,YRITYKSET 

 Yliopistot 
 AMKT 

 JAO/POKE 



SOTE kehittämisen uusissa rakenteissa on 

varmistettava kehittämisen tiivis yhteys 

mm: 

1. SOTE-integraation rakentamiseen: Asiakas 
edellä –ajatteluun kiinnittyminen 

2. Johtamiseen: kehittämistoiminnan yhteys 
strategiseen johtamiseen, kehittämisen 
koordinointi, keskijohdon tärkeä rooli: 
innovoinnin ja oman työn kehittämisen 
mahdollistaminen kaikilla tasoilla 

3. Henkilöstöhallintoon, osaamisen ja 
työhyvinvoinnin ylläpitämiseen: organisaatiot 
kilpailevat jatkossa työntekijöistä  

4. Taloushallintoon: palvelun laadun, 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden kysymykset 

5. Tiedonhallintaan, tiedontuotantoon, ICT 
ratkaisuihin: asiakaskokemukset helposti 
hyödynnettäviksi 

 



Kehittämisyksikön alustava visio: 

”Campus Futura”   

 
Toiminnallisesti merkittävä ja vaikuttava  Keski-

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-, 

koulutus- ja tutkimusyksikkö, johon kaikki 

maakunnan sote ammattilaiset voivat kiinnittyä. 

Tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen tulee 

tukea perustason osaamisen vahvistamista, 

integroitua palvelutuotantoa ja työkulttuurin 

muutosta kohti saavutettavia palveluita ja apua, 

jossa hoidetaan heti.  



6.5.2015 

ISO KUVA:  

SOTE KEHITTÄMIS-, TUTKIMUS- JA KOULUTUS RAKENNE  

STM OHJAUSYKSIKKÖ 
- Valtakunnalliset toimintaraamit, tiedontuotanto,… 

THL 

Yliopisto(t) 

Sote- 

Tutkijakoulu(t) 

SOTE TUOTTAJAORGANISAATIOn osana 
- Maakunnallinen kehittämis-, tutkimus- ja koulutusyksikkö  
Kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminnan koordinointi, tuki ja toteutus  

PAIKALLISET TOIMINTAYKSIKÖT (sos asemat, tk:t,…) 
Kehittäjät, työntekijät, tutkijat, kouluttajat, paikallisorganisaatiot,  

 verkostot , INTEGROIDUT OPETUSKLINIKAT? 

Oppilaitokset 

 

Maakuntaliitto 

Kuntien 

perustoiminta 

 

Kolmas sektori 

 

ASIAKASKOKEMUSTEN HYÖDYNTÄMINEN – monin tavoin! 

Sujuva ja jatkuva asiakaskokemusten hyödyntäminen palvelutoiminnassa  

(  palveluasenne, dokumentointi, tietojärjestelmät) 

Ammattilaisten mahdollisuus (=osaaminen, asenne, lupa, resurssit,…) 

kehittää omaa työtään  ( - johtamisen merkitys!, 

koulutussuunnittelu,..) 

ITÄ- JA KESKI-SUOMEN  YHTEISTYÖALUE  
 



 
 

 

TIIVIS     YHTEYS 

Projektit ja  

Kehittämishankkee

t 

???? 
????? 

???? 
?????? 

OSANA MAAKUNNALLISTA INTEGROITUA PALVELUTUOTANTOA 

 Kehittämis-, tutkimus- ja koulutusyksikkö   

”CAMPUS  FUTURA” 
Kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminnan tuki ja toteutus 

Ammattilaisten mahdollisuus (=osaaminen, koulutussuunnittelu, asenne, lupa, 

resurssit,…) kehittää omaa työtään – integroidussa palvelutuotannossa 

Asiakaskokemusten hyödyntäminen (monin eri tavoin!)   
Kehittäjäkumppanuus, palvelumuotoilu 

Koulutetut kokemusasiantuntijat 

Asiakasfoorumit, asiakaspalautteet yms, 

Sujuva ja jatkuva asiakaskokemusten hyödyntäminen palvelutoiminnassa (johtaminen,  

palveluasenne, dokumentointi, tietojärjestelmät) 

  

Perustason sote 

huollon 

kehittämisyksikkö 

(PTH & Koske)  

SHP:n  KTVA + 

Koulutusyksikkö 

PAIKALLISET TOIMINTAYKSIKÖT 
Kehittäjät, työntekijät, tutkijat, kouluttajat, paikallisorganisaatiot,  

 verkostot, ” INTEGROIDUT OPETUSKLINIKAT ?” 

Konsultaatio 

yksikkö 

Maakunnalliset 

kehittämistyöryhmät 

eri sisältöalueilla 

?? 

Hyvinvoinnin 

edistämisen 

koordinaatio 

yksikkö 



Kehittämisrakenteen onnistumisen kannalta 

keskeistä:   

 asiakaskokemusten hyödyntäminen, 

kehittäjäkumppanuus 

 yhteys paikallisiin toimintayksiköihin  

 yhteys ammattilaisten päivittäiseen työhön 

 resurssit, synergiaetujen hakeminen 

 



Campus Futuran  

Rakentamisen aineksia 
 Taustalla pitkä kokemus yhteistyöstä yliopiston (yliopistojen), 

koulutusorganisaatioiden ja palvelutuotannon kesken. 

 Pohjaa aiempiin selvityksiin ja suunnitelmiin (mm. SosNet, Katri 
Ylönen 2012), maakunnallinen yhteistyöryhmä ja pienempiä 
foorumeita, tapaamisia 

 Kehittämistoiminta ja sen organisoinnin eteneminen ja 
onnistuminen on kytköksissä muihin sote uudistuksen prosesseihin, 
erityisesti johtamiseen kaikilla tasoilla  

 Jäsennys onnistuneen kehittämistoiminnan edellytyksistä 

 Maakunnan kuntien sote kehittämistoiminnan kartoittamiseksi  
kysely 5/2015, läpileikkaus (hanke)kehittämisen nykytilasta 
maakunnassa, määrästä ja teemoista  

 Asiakaskokemusten hyödyntäminen kehittämistoiminnassa, 
kehittäjäkumppanuus teeman jäsennys (YAMK opinnäytetyö; 
kirjallisuuskatsaus ja yhteiskehittäminen) 

 



Suunnittelutyön edetessä… 

 Kehittäjien ja kehittäjäorganisaatioiden 

yhteinen tahtotila selkeytynyt  

 Seuraava askel konkretisointi ja pilotointi… 

• Mahdolliset hallinnolliset päätökset tehdään yhteisen 

palvelutuotanto-organisaation rakentamisen tahdissa  

• Lainsäädäntö tulee ohjaamaan, mutta sitä ei jäädä 

odottamaan.  

• Painopiste peruspalveluiden kehittämisessä 

• Aloitetaan toiminnallisesta integraatiosta esim. 

Koske & PTH –yksikköjen yhteistoiminta 

 

 

 



PTH & KOSKE toiminnallinen 

yhteistyö: 

 v. 2016 toimintasuunnitelmien osittainen 

yhdistäminen -  Yhteinen strategiapäivä 

alkusyksyllä 2015, molempien henkilöstöt  

• Katsotaan: molempien lakisääteiset tehtävät, 

”kotiorganisaatioiden” velvoitteet (Esim. Koskella 

ry:n säännöt), valtakunnalliset linjaukset ja 

maakunnan tarpeet, linjassa K-S SOTE 2020 –

hankkeen kanssa.  

 Uusia yhteisiä toimintoja, 

tehtäväkokonaisuuksia, hankkeita,..? 

 HUOM: KUN LUODAAN UUTTA, MISTÄ VANHASTA 

LUOVUTAAN? 



Kehittämistoiminnan integroinnin vaaranpaikkoja 

– sosiaalihuollon näkökulmasta 

 Menetetään tiivis järjestöyhteys 

 Erikoistason kehittäminen vallalla suurempine 

resursseineen – lähihoitajat suurin ammattiryhmä! 

 Kehittäjäverkostojen kutomisen eritahtisuus 

 Yritetään pitää yllä sekä omia että integroituja 

toimintamalleja – kenenkään aika ei riitä 

 Näyttää sekavalta palvelutuotannon ammattilaisten 

näkökulmasta – missä pitäisi/kannattaisi olla mukana? 

 Ei ehditä keskustella riittävästi - yhteisen vision monet 

versiot  

 Sosiaalihuollon ydinosaamisen hämärä argumentointi – 

altavastaajan rooli, eri kieli (esim. vaikuttavuudesta) 

 Resurssien vähyys/ epäsuhta 

 



Ehdotettuja pilotointikohteita 

 Kokemusasiantuntijuus laajasti käyttöön, 

Asiakkaat kehittäjinä  

 Työn mallinnukset, hyvien käytäntöjen 

keräämisen, levittämisen ja juurruttamisen 

maakunnallinen struktuuri 

 ”Kehittämismylly”, maakunnallinen tiivis ja 

toimiva kehittämisverkosto/verkostot 

 Moniammatillisuus opetuksessa ja 

tutkimuksessa, ”klinikkaopetus” – osaamisen 

kehittämisen suunnitelmallisuus, ennakointi 

 Yhteiset asiakas- ja hoitosuunnitelma 

 



Yhteisiä sote kehittämisen ja tutkimuksen 

teemoja, kohderyhmiä  

 Paljon palveluja käyttävät, ”Moniongelmaiset” 

 Mielenterveys ja päihteet 

 Pitkäaikaisasiakkaat 

 Kuntoutumiseen, aktivointiin ja toimintakykyyn 

liittyvät ilmiö 

 Ikääntyminen 

 Lapset, nuoret ja perheet 

 Tutkimusperustainen työote 

 



Kehittämisen 

=muutosjohtamisen perusasioita  
tiivistys useista keskusteluista ja lähteistä 

1. MIKSI MUUTUTTAVA, yhteinen ymmärrys muutoksen 

syistä  

2. SUUNTA, näkymä johon mennään, yhteinen visio, 

katse kuviteltavissa olevaan tulevaisuuteen 

3. ASIAKASLÄHTÖISYYS kehittämisen ideoinnissa 

4. KEINOT, sovittu strategia ja etenemisen ensiaskeleet 

TIETOA & KONKRETIAA & VUOROVAIKUTUSTA – 

suunnantarkistusta… 

5. JOHTAMINEN ja VIESTINTÄ, Kehittämisen yhteys 

strategiseen johtoon, lähiesimiesten tuki ratkaisevan 

tärkeää innovatiivisuudelle, kaikki pidettävä kartalla 

6. ASENNE ja LUOTTAMUS, työn imu, sitoutuminen, 

avoimuus, jatkuva dialogi 

 


