
Keski-Suomen 
sote-uudistus



Keski-Suomen sote-uudistuksen painopisteet

• Keski-Suomen sote-uudistuksen painopisteet ovat valikoituneet 
Keski-Suomen kuntien tarpeista ja lähtökohdista

• Painopisteet on päätetty yhteisesti Keski-Suomen kuntien sosiaali- ja 
terveyspalveluiden johtajien kanssa keväällä 2020



Terveyspalveluiden tuottajat Keski-Suomessa



Sosiaalipalveluiden tuottajat Keski-Suomessa



Osallisuus ja järjestöyhteistyö

Sote-uudistushankkeiden aikana
• yhteiskehittäminen
• osallisuuden mahdollistaminen

Hankkeen tuloksena
• Maakunnallinen järjestöyhteistyön 

strategia
• Maakunnallinen osallisuuden 

toimintamalli

Organisaatiokohtainen työskentely

Hyödyt:

• Asukkaiden mahdollisuudet osallistua 
palveluiden kehittämiseen paranee

• Sote-palveluita tuottavien ja järjestävien 
organisaatioiden 
• ymmärrys osallisuudesta ja 

asiakasosallisuus lisääntyy 
• ymmärrys järjestöjen merkityksestä 

ja kyky kehittää sote-palveluitaan 
järjestöjen kanssa yhteistyössä 
lisääntyy. 

21.1.2021



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
ohjelma



Tulevaisuuden 
sote-keskus -

ohjelma

Vastaanotto-
palvelujen 
saatavuus

Lapset, 
nuoret ja 
perheet

Palveluketjut
- Diabetes

-Mielenterveys-
ja päihdepalvelut

-Palliatiivinen 
hoito ja 

saattohoito

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus  -ohjelma

Aster, asiakas- ja 
potilastietojärjestelmä

Rakenneuudistusta tukeva
alueellinen valmistelu

Periaatteet

• Saatavuus ja jatkuvuus
• Palvelujen yhteensovittaminen
• Panostus varhaisen

vaiheen palveluihin
• Hoidon- ja palvelutarpeen arviointi
• Moniammatillisuus ja 

tarkoituksenmukainen työnjako
• Palvelumuotoilu

Vastuu omasta terveydestä, 
hyvinvoinnista ja 
omahoidosta lisääntyy



• Maakunnallinen virtuaalinen sote-keskus
• Moniammatillisen tiimityömallin jalkauttaminen
• Asiakkuus-segmentointi, Suuntima-pilotti

Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja työotteen 
vahvistaminen ja asiakkaiden motivointi omahoitoon

• Sähköiset työkalut ennaltaehkäisyn ja omahoidon tueksi

Tulevaisuuden 
sote-keskus -

ohjelma

Vastaanotto-
palvelujen 
saatavuus

Lapset, 
nuoret ja 
perheet

Palveluketjut
- Diabetes

-Mielenterveys-
ja päihdepalvelut

-Palliatiivinen 
hoito ja 

saattohoito

Vastaanottopalveluiden saatavuus 

Aster, asiakas- ja 
potilastietojärjestelmä

Rakenneuudistusta tukeva
alueellinen valmistelu

Vastuu omasta terveydestä, 
hyvinvoinnista ja 
omahoidosta lisääntyy

Järjestöt & osallisuus

• Keski-Suomen virtuaalisen sote-keskuksen osallisuus- ja 
järjestöyhteistyö

• Asiakasosallisuus vastaanottopalveluissa
• Sähköiset työkalut ennaltaehkäisyn ja omahoidon tueksi

• Järjestöjen toiminta, apu ja tuki löydettäväksi 



• Lapsiperhepalveluiden 
yhteensovittaminen 
perhekeskustoimintamallin 
mukaisesti

• Psykososiaalisen tuen ja hoidon 
työmenetelmien levittäminen

• Lapsiperheoikeudelliset palvelut, 
maakunnallinen yksikkö

• Erityissosiaalityöntekijän 
työparituki lastensuojeluun

Tulevaisuuden 
sote-keskus -

ohjelma

Vastaanotto-
palvelujen 
saatavuus

Lapset, 
nuoret ja 
perheet

Palveluketjut
- Diabetes

-Mielenterveys-
ja päihdepalvelut

-Palliatiivinen 
hoito ja 

saattohoito

Lapset, nuoret ja perheet 

Aster, asiakas- ja 
potilastietojärjestelmä

Rakenneuudistusta tukeva
alueellinen valmistelu Vastuu omasta terveydestä, 

hyvinvoinnista ja 
omahoidosta lisääntyy

Järjestöt & osallisuus

• Kuntien perhekeskusverkostot
• Lähisuhdeväkivaltatyö
• Eroauttaminen 
• Matalan kynnyksen palvelut



• Yhtenäisemmät rakenteet, prosessit ja 
toimintamallit

• Resurssien tarkastelu
• Kriteerit mm. riskitestien tekemiseen
• Asiakkuussegmentointi (Suuntima)
• Moniammatilliset hoitosuunnitelmat
• Diabetesverkoston käynnistäminen
• Laatuverkoston osaamisen 

hyödyntäminen

• Ylipainoisten osuuden lisääntymisen väheneminen 
• Kaikissa sote-keskuksissa on kuvattu ja otettu käyttöön 

systemaattinen elämäntapaohjausprosessi
• Elämäntapaohjauspilotit (Jyväskylä, Laukaa, Joutsa, Wiitaunioni) 
• Diabeteksen ennaltaehkäisy, elämäntapaohjaus, asiakkaiden 

motivointi omahoitoon

• Luodaan konsepti yhtenäisille
hoito- ja palveluketjuille

o Moniammatillisen työn 
lisääntyminen

o Päällekkäisen työn väheneminen
o Erityistason palveluiden tarpeen 

väheneminen
o Kustannusten hillitseminen

Tyypin 2 
diabetes

Asukkaat saavat 
tukea 

elämäntapa-
muutosten 

toteuttamiseen

Diabeteksen 
hoito- ja 

palveluketju on 
yhtenäinen 

maakunnassa

Hoito-ja palvelu-
ketjujen 

tuotteistaminen

Rakenneuudistusta tukeva
alueellinen valmistelu

Diabeteksen hoito- ja palveluketju 

Sähköisen asioinnin ja 
omahoidon mahdollisuuksien 
lisääminen

Aster –yhteistyö 

Ammattilaisten 
osaaminen 
vahvistaminen

Järjestöt & osallisuus

Elämäntapaohjausprosessin kehittämiseen mukaan
• Paikalliset elämäntapaohjauspilotit
• Elämäntapaohjauskoulutus

Tyypin 2 diabeteksen hoito- ja palveluketjun 
yhtenäistäminen
• Tyypin 2 diabeteksen hoitoketjun kommentointi
• Tyypin 2 diabeteksen kehittäjäverkostoon osallistuminen

Kysely yhdistyksille ja järjestöille 29.1.2021 saakka. 
- kiinnostus ja mahdollisuudet olla mukana asukkaiden 
elämäntapaohjauksen kehittämisessä sekä tyypin 2 
diabeteksen ennaltaehkäisyssä

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHPv3aGKDoaBDvLJ7bifS7wdURUdVT0NWU0dOS1ZNMlg5WEoyUjJWSkFCSi4u


• Vahvistetaan tiedolla johtamista ehkäisevän työn ja 
palveluiden kehittämisessä

• Vahvistetaan ehkäisevän työn rakenteita
• Selkeytetään ensilinjan mielenterveys- ja 

päihdesairaanhoitajan työnkuvaa terveysasemilla

• Luodaan konsepti yhtenäisille hoito- ja 
palveluketjuille

o Moniammatillisen työn 
lisääntyminen

o Päällekkäisen työn väheneminen
o Erityistason palveluiden tarpeen 

väheneminen
o Kustannusten hillitseminen

• Käynnistetään maakunnallinen 
verkostotyöskentely

• Geneerinen arvioinnin, tutkimisen, 
hoidon ja palveluohjauksen malli 
toiminnan pohjana

• Sovitaan perustason ja 
erikoissairaanhoidon välisestä 
työnjaosta

• Vahvistetaan järjestöjen roolia 
kehittämistyössä ja rakenteissa

• Monialaisesti tukea tarvitsevien 
tunnistaminen ja palveluohjaus 
vahvistuvat

Mielenterveys
- ja 

päihdepalvelu
-ketju

Varhaisen 
tuen ja 

matalan 
kynnyksen 
palvelujen 

vahvistumine
n

Mielenterveys
- ja päihde-
palvelujen 

yhtenäistymi-
nen

Hoito- ja 
palveluketju-

prosessin 
tuotteistamine

n

Rakenneuudistusta tukeva
alueellinen valmistelu

Mielenterveys - ja päihdepalvelut

Aster –
yhteistyö 

Perustason osaamisen 
vahvistaminen

Sähköisen asioinnin ja 
omahoidon mahdollisuuksien 
lisääminen

Järjestöt & osallisuus

Kevät 2021 :Työpajat paikallistoimijoille 
• Oman toiminnan kehittäminen ja kunnan kanssa tehtävän 

yhteistyön vahvistaminen. 
• Kysely yhdistyksille ja järjestöille 18.2.2021 saakka

Mahdollisuus osallistua
• elämäntapaohjausprosessin kehittäminen (mielen 

hyvinvointi, riippuvuudet, uni ja lepo, yksinäisyys)
• Maakunnallinen kehittäjäverkosto
- Maakunnallisen toimintamallin suunnittelu 

päihderiippuvaisten ja asunnottomuuden uhassa olevien 
sekä asunnottomien palveluohjauksen tueksi ja palveluiden 
kehittämiseksi

- THL;n osallistavan sosiaalityön pilotti  pilottiin vuonna 2021

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUQUpaR0pBTzRQMkE2TlgyQzlRVkI0UjVXUS4u


• Kattaa koko maakunnan
• Konsultaatiomahdollisuus 24/7
• Toimii (osittain) 

verkostomaisesti?

• Käynnistetään maakunnallinen 
verkostotyöskentely

• Järjestöjä verkostoon mukaan 
• Perustason ja erikoissairaanhoidon 

vastuiden määrittely
• Konsultaatio- ja lähetekäytännöt
• Alueelliset ja nimetyt yhteistyöverkostot 

(kotihoito, asumispalvelut, vuodeosastot ja 
Jkl:ssä kotisairaala)

• Luodaan konsepti yhtenäisille
hoito- ja palveluketjuille

o Moniammatillisen työn 
lisääntyminen

o Päällekkäisen työn väheneminen
o Erityistason palveluiden tarpeen 

väheneminen
o Kustannusten hillitseminen

Palliatiivinen 
hoito ja 

saattohoito

Laadukkaat 
elämän loppuvai-

heen palvelut 

Osaamiskeskus
Hoito-ja palvelu-

ketjujen 
tuotteistaminen

Rakenneuudistusta tukeva
alueellinen valmistelu

Palliatiivisen ja saattohoidon palveluketju - tavoitteet ja toimenpiteet 

Sähköisen asioinnin ja 
omahoidon mahdollisuuksien 
lisääminen

Aster –yhteistyö 

Ammattilaisten 
osaaminen 
vahvistaminen

• Järjestöt & osallisuus

• Maakunnalliseen  verkostoon mukaan
• Saattohoidon vapaaehtoisosaaminen



Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu

Kansallinen yhteistyö

• Maakunnallisten yhteistyörakenteiden
vahvistaminen

• Yhteisten toimintamallien kehittäminen 
• Järjestämistä ja kustannustenhallintaa sekä sote-

uudistusta tukevien hankkeiden koordinointi

• Palveluiden ja toimintaprosessien 
määrittely

• Asiakas- ja potilastietojärjestelmän 
Asterin suunnittelu ja 
käyttöönoton valmistelu

• Sähköisen asioinnin, etähoivan ja 
etähoidon
mahdollistaminen

• RAI-järjestelmän käyttöönotto

• Sosiaalihuollon kanta-palvelun 
valmistelu

• Suunnittelu-, ohjaus- ja 
seurantajärjestelmien ja 
työkalujen kehittäminen

• Asiakkuuksien hallinta-käytäntöjen 
kehittäminen

• Palveluiden hankintaan ja tuottajien 
ohjaamiseen ja valvontaan liittyvien 
käytäntöjen kehittäminen

Rakenne-
uudistus

Sote-järjestäjien 
yhteistyön 

tiivistäminen ja 
hanke-

koordinaatio

Palvelujen 
yhtenäistäminen 

ja digitalisointi 

Tietojohtamisen 

ja ohjauksen

vahvistaminen

Järjestöt & osallisuus

• Kansalaisten osallisuuden vahvistaminen ja 
järjestöyhteistyö

• Maakunnallinen järjestöyhteistyön strategia
• Maakunnallinen osallisuuden toimintamalli

• Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen suunnitelma 



Verkostot, kumppanit, avoimet 
tilaisuudet 

• Keski-Suomen järjestöareena

• Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä

• Sote-järjestöjen verkosto Kolmikko

• Keski-Suomen (sote) -järjestöverkostot

• Keski-Suomen kokemusasiantuntijat ja –toimijat

• Vanhus- ja vammaisneuvostot, nuorisovaltuusto

• Kuntien ja kuntayhtyminen nimeämät osallisuus- ja 
järjestöyhdyshenkilöt

• Sote-keskusten osallisuus- ja järjestöyhdyshenkilöt 
(tavoite)

• Keski-Suomen sote-uudistuksen osallisuus- ja 
järjestötyöryhmä (käynnistyy 29.1.2021)

• Teemakohtaiset kehittäjäverkostot

Maakunnallinen  
osallisuusfoorumi (avoin, 
seuraava 22.2.2021)

Järjestöjen uutiskirje

Järjestöjen hankeinfot

Verkko- ja someviestintä



Kysymyksiä, ajatuksia, 
toiveita 
kumppanuuspöytään

1. Kumppanuuspöydän ja sen 
edustajien rooli Keski-Suomen 
sote-uudistuksen valmistelussa? 

2. Kuntakohtainen soten ja 
järjestöjen 
yhteistyökehittäminen kaipaa 
resursseja

3. Järjestöjen ja niiden verkostojen 
aktivoiminen kehittämiseen. 

4. Viestintäapu! 



Viestintä
• Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen etenemisestä ja työn 

tuloksista, tilaisuuksistamme sekä työmme arjesta 
verkkosivuillamme ja somessa - tule mukaan seuraamaan!

Verkkosivut 
• jyvaskyla.fi/sote-uudistus
Sosiaalinen media
• Facebook: @keskisuomensoteuudistus
• Twitter: @sotekeskisuomi
• Instagram: @keskisuomensoteuudistus

• Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus

#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus
https://www.facebook.com/keskisuomensoteuudistus.fi
https://twitter.com/sotekeskisuomi
https://www.instagram.com/keskisuomensoteuudistus/
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus




Yhteystiedot

Tulevaisuuden sote-keskus

Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, p. 050 311 8075, 
tiina.koponen@jyvaskyla.fi

Nurmivaara Sari, projektipäällikkö; Palveluiden 
saatavuus, p. 050 311 8285, 
sari.nurmivaara@jyvaskyla.fi

Nygren Emilia, projektityöntekijä; Palveluiden 
saatavuus, p. 050 311 8687, emilia.nygren@jyvaskyla.fi

Hämäläinen Hanna, projektipäällikkö; Lapset, nuoret ja 
perheet, p. 050 311 8684, 
hanna.k.hamalainen@jyvaskyla.fi

Erkkilä Marika, projektityöntekijä; Lapset, nuoret ja 
perheet, p. 050 311 8689, marika.erkkila@jyvaskyla.fi

Rantamäki Mari, projektipäällikkö; Palveluketjut, p. 050 
311 8609, mari.rantamaki@jyvaskyla.fi

Kivelä Miina-Maria, projektityöntekijä; Palveluketjut, p. 
050 454 7873, miina-maria.kivela@jyvaskyla.fi

Rakennehanke

Palola Mikael, hankejohtaja, p. 050 312 5276, 
mikael.palola@jyvaskyla.fi

Porrasmaa Jari, digijohtaja, p. 044 307 1561, 
jari.porrasmaa@ksshp.fi

Astikainen Anne, projektipäällikkö; Osallisuus ja 
järjestöyhteistyö, p. 050 312 5271, anne.astikainen@jyvaskyla.fi

Peränen Nina, projektipäällikkö; Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen, p. 050 312 5428, nina.peranen@jyvaskyla.fi

Lemmetty Kaisa, projektipäällikkö; Asiakkuuksien hallinta, p. 050 
598 4973, kaisa.lemmetty@jyvaskyla.fi

Autio Katrianna, projektipäällikkö; Omaolopalvelut, sähköinen 
asiointi ja etähoiva, p. 050 349 4512, 
katrianna.autio@jyvaskyla.fi

Koponen Sanna-Riikka, viestintäasiantuntija, p. 050 598 8481,
sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi

Kaakkomäki Sari, projektikoordinaattori, p. 050 598 893, 
sari.kaakkomaki@jyvaskyla.fi
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Kiitos

Hyvinvointi. Terveys. Hyvä arki.


