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Tervetuloa sote-infoon
Keski-Suomen Yrittäjät, tj Sanna-Mari Jyräkoski
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Yksityisen sektorin  mukana olo Hyvinvointialueen 
palvelutuotannossa ja toiveet Hyvinvointialueen 
organisointiin sekä kehittämiseen
Keski-Suomen Yrittäjät, YrHyvaKS hankevetäjä Veli Puttonen

YRHYVAKS-HANKE

• Lähiajan aktiviteetit ja osallistuminen
• Työryhmien satoa (palvelusetelit, strategia, hyte, palveluasuminen)



ohjelmapäällikkö
Tiina Koponen 

projektipäällikkö
Sari Nurmivaara 

projektipäällikkö
Emilia Nygren

Viestintä
Projektikoordinaatio ohjelmapäällikkö

Anu Pihl

projektipäällikkö
Arto Lampila 

projektipäällikkö
Hanna 

Hämäläinen

projektipäällikkö
Mari Rantamäki

projektipäällikkö
Päivi Paavilainen

projektipäällikkö
Tuija Haatainen
sij. Anna-Liisa 

Heiskala

Organisoituminen 

- Palveluiden 
saatavuus

- OmaKS.fi

- Moniammatillinen 
toimintamalli 

- Mielenterveys- ja 
päihdetyö 

- Osallisuus
- Järjestöyhteistyö

Lapset, nuoret ja 
perheet

Palveluketjut Sosiaalihuollon 
kehittämisohjelma 

Tulevaisuuden 
kotona asumista 
tukevat palvelut 
iäkkäille -hanke

19 työntekijää 11 työntekijää 
(7 + 4) 

8 työntekijää  2 työntekijää
+ osatoteuttajien 
resursseja   

4 työntekijää
+ 2 htv
osatoteuttajilta  

10 työntekijää  

projektipäällikkö,
toiminta-arkkitehti

??

Keski-Suomen 
hyvinvointialueen 
valmistelu

PALVELUNTUOTTAJIEN JA HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELIJOIDEN YHTEISTYÖ  YRHYVAKS-HANKE

Täydennys:VPu



Palveluntuottajayhteistyön rakenteet
• Hankintafoorumi

• Kehityskohteita hankintojen toteuttamiseen, kokoontuu esim. 3-4 kertaa vuodessa
• Mallia Jyväskylästä
• Selvitetään tarve ja mahdollisuudet

• Hankinta”strategia”
• Vaikuttavuusarviointi
• Kommentointi/ehdotukset

• Markkinavuoropuhelu
• Konsepti ja malli
• Palvelupolku/hoitoketju

• Kustannustietoisuuden kehittäminen
• Palvelutuottajien asiantuntijaelin
• Yhteinen innovaatio”hub”
• Henkilöstön kehittäminen ja saatavuus?



Kokonaiskuva eri tahojen osallistamisesta keväällä 2022
7.6.)

Maalis Huhti Touko Kesä

Aluevaltuusto 
/ Aluehallitus

Henkilöstö / 
Esihenkilöt / 
Sote- ja pela-
johto 

Kuntajohto / 
kuntien 
vaikuttamisf-
toimielimet

Yksityiset 
toimijat / 
järjestöt / 
seurakunnat

Keski-
suomalaiset

Henkilöstö (kysely)
21.-28.3.

Esihenkilöt (kysely)
21.-28.3.

Sote-, pela-johto 
(kysely)

21.-28.3.

Kuntien 
vaikuttamistoimi-

elimet (kysely) 
21.-28.3.

Kuntajohto (kysely)
21.-28.3.

keski-suomalaiset 
(kysely)

21.-28.3.

Henkilöstön 
osallistaminen (HS, 

esihenkilöiden 
kautta) 

21.4.-3.5

Järjestöjen 
strategiatyöpaja

(HS/live) 21.4.-3.5

Yritysten  
strategiatyöpaja

(HS/live), 
seurakuntien 

osallistaminen (HS)

Kuntajohdon 
osallistaminen
(HS) 21.4.-3.5

HVA:n tai kuntien
vaikuttamis-
toimielinten 

osallistaminen
(HS) 21.4.-3.5

Sote- ja pela-johdon 
osallistaminen
(HS) 21.4.-3.5

Strategialuonnoksen esittely vakiintuneilla 
foorumeilla

esihenkilöiden kautta koko henkilöstösote- ja pela-johto

vaikuttamistoimielimet

kuntajohto

Yksityiset toimijat/ järjestöt/ seurakunnat

* HS= howspace

Valtuutettujen teemoitettu 
keskustelu Howspace-

alustalla/ valtuustoryhmien 
keskustelut

17.-30.3.

Valtuutettujen teemoitettu 
keskustelu Howspace-

alustalla/ valtuustoryhmien 
keskustelut 21.4.-6.5.

Valtuutettujen 
teemoitettu keskustelu 

Howspace-alustalla/ 
valtuustoryhmien 

keskustelut
Valtuuston
Työpaja 1

8.4. 

Valtuuston 
Työpaja 2

17.5 

Valtuuston 
kokous 

14.6.

Alueelliset 
keskustelutilaisuudet

(live) 21.4.-3.5

Valtuuston 
kokous 29.3.

Työskentelyn ja sisältöjen käsittely hallituksen kokouksissa

Jatkon 
käsittely 
hallituk-

sessa

Yksityiset 
toimijat/järjestöt/

Seurakunnat
(kysely)

21.-28.3.

5.4. 19.4.15.3.

Valtuuston 
kokous 26.4.

10.5. 24.5. 21.6.31.5. (7.6.)

YRHYVAKS-HANKE



Keski-Suomen HVA:n strategiaprosessi keväällä 2022

Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Elo-Joulukuu

Millainen HVA tahdomme olla? 
Toiminnan tarkoitus & uudistumisen suunta

• Millaisena haluamme nähdä Keski-Suomen 
HVA:n vuonna 2030? 

• Tarkastelun näkökulmia:
• Mitä mahdollisuuksia uudistus avaa 

palvelutehtävässä onnistumiseen
• Palvelujen yhdenvertaisuus, saatavuus ja 

saavutettavuus
• Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Hyvinvoinnin ja terveyden erojen kaventaminen 
• Kustannusten kasvun hillintä
• HVA yhteistyön rakentajana (kunnat, järjestöt, 

yksityiset toimijat, seurakunnat)
• HVA yhteistyö YTA-alueella ja valtionhallinnon 

kanssa
• HVA:n kilpailukyky ja elinvoima, TKI-toiminta
• Henkilöstön pito, saatavuus, osaaminen ja 

työhyvinvointi
• Asukkaiden osallistaminen ja 

vaikutusmahdollisuudet
• Hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen ja 

tuottaminen
• Keski-Suomen HVA:n keskeinen tarkoitus 

asukkaiden, henkilöstön ja yhteiskunnan 
näkökulmasta

Palvelustrategia ja järjestäjän roolin 
tarkennus

• HVA- ja palvelustrategian keskeisten 
strategisten tavoitteiden täsmentäminen

• Linjaukset koskien palvelujen 
tuottamisen tapaa 

• Toiminto- ja palvelualuekohtaiset 
tarkennukset strategian pohjalta –mitä 
tämä konkreettisesti tarkoittaa 
toiminnoille ja palveluille?

• Kyvykkyyksien rakentaminen ja 
kehittämistoiminnan strategisten 
hankkeiden määritys ja toteutustapa

• Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 
asukkaiden osallistumisen ja 
vaikuttamisen mahdollisuudet

Teemoitettu keskustelu Howspace-
alustalla/ valtuustoryhmien keskustelut

Millainen HVA tahdomme olla? 
Arvot, toimintakulttuuri, järjestäjän rooli ja 

johtamisrakenne

• Minkälaiselle arvopohjalle haluamme 
toimintaamme rakentaa? 

• Minkälaista toimintakulttuuria 
tavoittelemme? 

• Minkälaisen johtamisrakenteen ja 
johtamistavan haluamme rakentaa?

• HVA:n tarkoituksen ja strategisen 
tahtotilan 2030 tarkentaminen: Millainen 
HVA tahdomme olla? Missä meidän tulisi 
erityisesti onnistua?

HVA-strategian    Vaiheen 1 
tuotosten hyväksyminen

• Keski-Suomen HVA:n 
tarkoituksen, strategisen 
tahtotilan, toimintaa ohjaavan 
arvopohjan ja 
toimintakulttuurin sekä 
johtamisrakenteen linjaukset

• Syksyn 2022 strategiaprosessin 
tavoitteet, vaiheistus ja eri 
sidosryhmien osallistaminen

Valtuuston
Työpaja 1

8.4.

Valtuuston 
Työpaja 2

17.5 

Valtuuston 
kokous 

14.6.

Teemoitettu keskustelu 
Howspace-alustalla/ 

valtuustoryhmien keskustelut

Teemoitettu keskustelu 
Howspace-alustalla/ 

valtuustoryhmien 
keskustelut

= valtuuston Työpajat 1 ja 2 (koko päivä):
Valtuuston kokous 29.3 (n.2h)

Valtuuston kokous 26.4. (n. 2 h)
Valtuuston kokous 14.6. (n. 2h)

Valtuuston kokous 
29.3.

Ryhmien puheenvuorot

Jatkon 
käsittely 
hallituk-

sessa

Työskentelyn ja sisältöjen käsittely hallituksen kokouksissa

Valtuuston kokous 
26.4.

Ryhmien puheenvuorot.

Luonnos



YRHYVAKS-HANKE
Strategia
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HANKINTA-/ 
PALVELU-

STRATEGIA

PALVELUNTUOTTAJAYSTÄVÄLLISYYS 
JA  TYÖLLISYYS

TOIMINTATAPOJEN  
JA TUOTANNON UUSIMINEN

VETOVOIMA

HYVINVOINTIA  
EDISTÄVÄ YMPÄRISTÖ

• Päätöksenteko on hyvin organisoitu ja riittävän nopeaa 
• Järjestäminen ja tuottaminen on organisoitu erilleen 
• Hankintapolitiikka tukee palveluntuottajien kasvua ja 

kehittymistä 
• Hankintaosaaminen on riittävällä tasolla
• Sosiaalisten ja ympäristötekijöiden järkevä huomioiminen
• Hankintojen osittaminen ja kokonaistaloudellisuus
• Palvelusetelien käytön laajentaminen

• Hankintaan osallistuvien toimijoiden yhteistyön 
vahvistaminen 

• Kaikkien osapuolten osallistaminen hankintojen 
suunnitteluun

• Hankintojen tulosperusteisuuden ja sopimuskannusteiden 
kehittäminen

• Strategisten hankintojen ennakointi
• Elinkaarikustannukset huomioidaan
• Hinnoittele oikein
• Tunnista koko hoitoketju ja sen kustannustehokkuus

• Suunnittelun lähtökohtana faktat
• Innovatiivisten ratkaisujen edistäminen
• Loppukäyttäjien/asiakkaiden osallistuminen

• Ympäristövaikutuksien huomioiminen
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
• Palvelut suunnitellaan tarpeen mukaan alueille



Ammattibarometri 3/2022

Luodaan yhdessä Keski-Suomesta kiinnostava työ- ja asumisympäristö!



TARVESELVITYS
• ASIAKKAAN 

TARPEET
• RESURSSITARPEET
• LAINSÄÄDÄNTÖ
• POLIITTINEN 

PÄÄTÖS

HANKINNAN 
SUUNNITTELU
• VASTUUT
• RESURSSIT
• ELINKAARI-

KUSTANNUSTEN 
MÄÄRITTELY

• HANKINTA-
KOKONAISUUDEN 
MÄÄRITTÄMINEN

• VAIKUTTAVUUS-
MITTARISTON 
LAADINTA

HANKINNAN 
KOHTEEN 
MÄÄRITYS
• ASIAKKAAN 

TARPEIDEN 
MÄÄRITYS

• MARKKINA-
KARTOITUS

• MARKKINA-
VUOROPUHELU

• INNOVAATIOIDEN 
HAKEMINEN

• YRITYSVAIKUTUS-
TEN ARVIOINTI

• YMPÄRISTÖ- JA 
SOSIAALISET 
KRITEERIT

KILPAILUTUS
• KILPAILUTUSTAVAN 

VALINTA
• VALINTAKRITEE-

REIDEN VALINTA
• AIKATAULUTUS
• TARJOUSASIAKIR-

JOJEN LAADINTA
• KYSYMYKSET / 

VASTAUKSET
• KORJAAVAT 

TOIMENPITEET
• HANKINTAPÄÄTÖS
• OIKAISU- TAI 

VALITUSPROSESSI
• SOPIMUKSIEN 

LAADINTA

SOPIMUKSEN 
AIKAINEN 
TOIMINTA
• SOPIMUKSEN 

AIKAISEN 
TOIMINNAN JA 
VALVONNAN 
OHJEET

• ASIAKASTYYTYVÄI-
SYYDEN SEURANTA

• LAATUASIAT, 
AUDITOINNIT

• HINNAN TARKISTUS
• VAIKUTTAVUUDEN 

MITTAAMINEN
• YHTEISTYÖN 

KEHITTÄMINEN

VUOROVAIKUTUS HANKINTAPROSESSISSA
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TUOTTEEN/PALVELUN SISÄLTÖ

INNOVAATIOT

OSTETTAVAT MÄÄRÄT

LAATUVAATIMUKSET

LOGISTIIKKA

TILAUSPERIAATTEET

KILPAILUTUSTAPA

TYÖLLISTÄMINEN/SOSIAALISET KRITEERIT

YMPÄRISTÖKRITEERIT

VERTAILUPERUSTEET

LASKUTUS
SOPIMUKSEN SISÄLTÖ JA PITUUS

HINNAN MUUTOKSET

SOPIMUKSENAIKAINEN LAADUNVALVONTA

INVESTOINNIT

-VUOROPUHELUN AIHEITA



Keski-Suomi
vs

Muu Suomi



?



Kuntien palvelurakenteet v. 2019 nettokulut/asukas perusteella



(simulointiohjelma)
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Mitä strategiaan pitäisi kirjata palveluntuottajien näkökulmasta!

-kelan vetäytymisen seuraukset hvalle ja miten varaudutaan (hoitoketju)
-palvelusetelit arvo ja tasavertainen valinnassa (valinnanvapaus)
-pienten yritysten huomioiminen ja mahdollistaminen palveluntuottajaksi
-alueellisten erojen ja palveluntuottajien huomioiminen
-digipalvelujen laajentuminen koko alueelle
-palvelut kohtuumatkojen päässä
-oman inhouse-yhtiöiden rajaaminen
-omien julkisten yhtiöiden perustamisen minimoiminen
-strategia tarkka lyhyt jakso ja suunnitelma yleisellä tasolla pitemmälle jaksolle
-ikääntyville/erityisryhmille yksinkertaiset digipalvelut / vastaanotolle pääsyn helppous
-yksityisten ja kolmannen sektorin palvelut kuvattava palvelusuunnitelmaan
-strategian jalkauttamissuunnitelma
-hoitoketjujen tarkastelu asiakaslähtöisesti
-huomioidaan kustannustehokkuus ja laatu
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Mitä strategiaan pitäisi kirjata palveluntuottajien näkökulmasta!

• Hoitoprosessien kehittäminen / turhien vaiheiden oikominen
• Suoravastaanotto
• Nopea kuntoutukseen/hoitoon pääsy

• Kelalta oppia vaatimus- ja valvontatyöhön

• HYTEn huomioiminen
• Palvelusetelien ja ostopalvelujen määrityksen aikataulutus ja hinnoittelu (nykyiset ja uudet)
• Yksityisten palveluntuottajien osallistuminen / Hyvinvointialueen kehitystyöhön ja muutenkin

• Yritysfoorumi-tapaamiset
• HVA organisaatio: palvelujen järjestäminen ja tuotannon organisointi erilleen
• Palvelujen valvonta

• Samat periaatteet yksityisillä ja julkisilla
• Ennakoivaa

• Yritysvaikutusten arviointi käyttöön
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Palvelusetelit

YRHYVAKS-HANKE
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Kehitystarpeita ja -ajatuksia

• palveluntuottajan valintaprosessin kehittäminen (tasapuolisuus, palveluntuottajan vaikutus)
• selkeämmät ohjeet järjestelmästä asiakkaalle
• asiakkaan palveluseteliprosessin kehittäminen (valinta, sopimus, palvelun toteutuminen, muutokset, tilastointi)
• päällekkäisten kirjaamisten vähentäminen
• työaikakirjausprosessin kehittäminen
• salasana-järjestelmän kehittäminen
• välillisen työn/hallinnon huomioiminen hinnoissa
• palveluasumisen ylläpidon huomioiminen hinnoittelussa
• taloudellisuuden/kannattavuuden arviointi
• palvelusetelin hinnan arviointi
• minuutin tarkkuudella kirjaaminen/kotihoito turhaa
• kuntoutuja näkee palautteen/nepsy, myös sähköisenä (Ei Jyväskylä)
• asiakkaan suojattu kirjautuminen (suomi.fi)
• palveluseteleiden arvon määrittämisen periaatteiden kehittäminen
• myöntämisperusteiden laatimisen tarkentaminen 
• käytettävien tuentarpeen mittarien valinnassa
• minkä arvoisia/ mihin palveluihin käytettävissä (samassa palvelussa esim. tehostettu palveluasuminen 

voi olla eriarvoisia)
• kehittäminen vaatii jatkuvaa vuoropuhelua ja avoimuutta, eivät vain perustamisvaiheessa.
• toivottavasti asiakas ei vain tupsahtaisi ovelle palvelusetelin kanssa ja palveluntuottaja on tilanteessa, 

että ota tai jätä tilaajan yksipuolisesti määrittelemin ehdoin.
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Kehitystarpeita ja -ajatuksia

• Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin hinnoittelu ja tuntiluokkakohtaisten korvausten 
läpikäyminen siitä näkökulmasta, korvataanko tuottajalle todelliset kustannukset.

• Kilometrikorvausten setelin tarpeen selvittäminen.
• Hyvinvointialueen palveluseteleiden sääntökirjan tekeminen, ja siinä yhteydessä 

hinnoittelun läpikäyminen. Hinnoittelu pitäisi tarkastaa kaikkien palveluseteleiden osalta, 
mutta työtä voisi priorisoida näistä näkökulmista: tuottajilta tullut palaute, 
palveluseteleiden lajittelu sen mukaan, milloin palvelusetelin hinnoittelua on viimeksi 
tarkastettu

• Katsotaan uusien palveluseteleleiden tarve asiakkaiden tarpeiden ja tuottajilta tulleiden 
ehdotusten mukaisesti.

• Sama sähköinen alusta koko Hyvinvointialueelle
• Hyteen yhteiset palvelusetelit
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Uusia palveluseteleitä
• Vanhusten kotikuntoutus
• Muistisairaiden kuntouttava päivätoiminta (tukemaan omaishoitajien työtä ja 

hoidettavien kotona selviytymistä ja toimintakyvyn ylläpysymistä)
• Ryhmäkuntoutus esim. sairaalajakson jälkeen, tavoitteena heikentyneen toimintakyvyn 

paraneminen

• Lääkkeiden koneellinen annosjakelu: palveluseteli (ei vain esim. kotisairaanhoidon 
palvelun järjestämiseksi olevat kilpailutukset vaan tarpeeseen kaikille, 
lääkitysturvallisuustekijä)

• Lääkehoidon kokonaisarviointi osaksi sote-tiimien toimintaa/palveluseteli *Kaikille 
kotihoitoa tarvitseville tai annosjakeluun siirtyville: palveluseteli lääkityksen tarkistus-
>lääkehoidon arviointi tarvittaessa (ei toteudu asianmukaisesti apteekissa 
kilpailutuksen puitteissa olevissa annosjakeluissa)

• Lasten omaishoidon palveluseteli käytettäväksi henkilökohtaisesti mihin perhe 
tarvitsee tukea, ei rajauksia esim. siivouspalveluista

• Useampiin leikkauksiin voitaisiin tarjota palvelusetelejä, jotta julkisen puolen 
leikkausjonoja saataisiin purettua tehokkaammin

• Perusterveydenhuollossa voitaisiin hyödyntää tehokkaammin palvelusetelien käyttöä, 
etenkin jos asiakkaan vaiva/tarve ei edellytä pitkää hoitosuhdetta (esim. 
pientoimenpiteet tms vastaavat)



Uusia palveluseteleitä

• Asumisessa pitäisi selvittää ”tavallisen” palveluasumisen (ei tehostetun 
palveluasumisen) mahdollisuuksia. Kyseistä palvelua ei ole kaupungilla omana 
toimintana, ja ilmeisesti ARA-säädökset vaikuttavat palvelun järjestämiseen.

• Omaishoidon palveluseteli lomajaksoihin ml omaishoitaja
• Palveluohjaus (huom tarve lisääntyy)
• Suunterveys ml kotikäynnit
• Palvelusetelit hoitoketjujen eri vaiheisiin

• Hyte-palvelusetelit
+elämänhallinta/painonhallinta/liikunta =elintapaohjaus
+sosiaalipalvelu
+harrastus
+kotona auttaminen/tuki
+seksuaalisuuden kohtaaminen/ohjaus
+lyhytterapia
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YRHYVAKS-HANKE
Hyte



Hyvin-
vointialue

Kunnat

Palvelun-
tuottajat

Järjestöt

Kunta-
lainen

HYTE

TEHDÄÄN HYTE 
YHDESSÄ……



Uudet aktiviteetit

Väliarviointi ja uudet tavoitteet

Suunnitelma ja toteutus
Ohjaus Toiminta

Kokeilu
Yksilöneuvonta Ryhmätoiminta

Tavoitteen asettaminen
Toimintakyvyn arviointi Kiinnostuksen kohteet Suunnitelma

Impulssi kunnon/toimintakyvyn/ympäristön/toiminnan kehittämiseen
Terveyskeskus Sairaala TE-toimisto Kaveri Läheinen Itse Työnantaja Koulu

resote -kotiisi





Ehdotuksia ja havaintoja Hyten kehittämiseen

• yhteisöllisyyden vahvistaminen: ystävätoiminnan kaltaiset yksinäisyyden ja 
syrjäytymisen ehkäisy, vauvakahvilat (neuvolat/neuvoloissa)

• matalan kynnyksen palvelut, jolloin ongelmat eivät pääse paisumaan ja rahaa syömään/ 
ennaltaehkäisevä työ (päihde- ja MT (masennus), diabetes2, vähäisemmässä määrin 
nivelrikot)

• jos "matala kynnys" = digi, on huomioitava, että kaikilla ei ole mahdollisuutta varsinkaan 
vahvaa tunnistautumista vaativaan yhteydenpitoon. OmaKS.fi terveydenhoidon puolella 
hyvä - paitsi digittömille..

• saavutettavuus 
• esteettömyys
• liikunta ja vapaa-ajan palvelut kuin myös koulut, kaavoitus ja koko elämä - hyte:n

ulkopuolelta
• perheen korostaminen hyvinvointia tuottamassa. Perhepaketti.
• kaveriporukka harrastaa ja tukee, tee esimerkki hyvästä toiminnasta.
• Missä ja mikä on toiminut, tee esimerkki
• Yksityiset tuottajat verkosto pieni ja suurempi paikkakunta
• Sidosryhmät peliin, oman sotepisteen aktivointi missä on osaajat ja mitä ne tekee
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Ehdotuksia ja havaintoja Hyten kehittämiseen

Kotona-asujan koko hoito- ja tukitarpeen tunnistaminen ja itsenäisen elämän tukeminen 
esim. palveluseteleillä
--sosiaaliohjaus
--turvallisen lääkehoidon tuki 
--saattaja-apu
--talkkaripalvelu
--sosiaalisten kontaktien tukeminen
--sosiaalisen ja fyysisen kunnon ylläpito/kehittäminen
--kyytiapu
--ruoanvalmistusapu
--esteettömyyden hoito
--lumityöt
--coaching
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Järjestöt

•Vertaistuki
•Kodinhoito-
neuvonta

•Hankkeet

Oppilaitokset

•Ammatin-
valinnan 
kokeilut 
yhdessä 
yritysten 
kanssa

Kerhot/seurat

•Toiminta-
ryhmät

•Fyysisen 
kunnon hoito

Kunnan HYTE

•Vapaa-
ajantoimen 
aktiviteetit

•Harrastetilat ja 
puitteet

•Työllistäminen
•Hankkeet / 
yritysyhteistyö

Asiakas/
Läheiset

• Oma 
aktiivisuus

HVA sote

•Ennakointi/ 
valvonta

•Terveyden-
hoito

•Viranomais-
tehtävät

•Hoitoproses-
sien
organisointi

Työnantajat

•Kokeilut
•Työllistäminen
•Uudenlaiset 
työympäristöt

PALVELUVERKOSTO –PSYYKKISEN HYVINVOINNIN LISÄÄMINEN

Esim: Joutsan palvelurakenne















YRHYVAKS-HANKE
Palveluasuminen



Yksityisen palvelutuotannon haasteet/kehittämiskohteet
tällä hetkellä…….. 

-hoitopolkujen suunnittelu ja vastaavuus, kuka määrittely
-yhden luukun palvelu erityisryhmille
-yhteinen ja selkeä järjestelmä hallintoon ja laskutukseen (koho)
-hinnoittelu oikealle tasolle
-asiakkaiden sijoittuminen/asiakkaan tahtotilan huomioiminen
-toimintakyvyn arviointi 
-vamm lasten osalta pulaa paikoista, miten aikuiset? 
-sijainti ja etäisyydet
-hinnan avaaminen yks vs julkinen
-laadun mittarit kilpailutuksissa
-valvonnan kehittäminen
-lääketurvallisuuden huomioiminen
-vuosittaiset käynnit/auditoinnit
-AVIn rooli
-asiakkaiden ohjausperiaatteet
-kilpailutus: asukassijoittelut ei toimi/MT, tuenmäärän määrittely
-sopimukset palvelee molempia osapuolia /siirtyminen HVA
-käyttäjäkokemuksen mittaaminen/laatu
-laadun korostuminen palveluseteleissä/ esittely vaihtoehdoista
-hybridi-mallien kehittäminen
-asiakkaat hva:n ulkopuolelta

-Asukassijoitukset/paikkaluvut tietoon
-Vapaat paikat tietoon yhdestä paikasta
-kilpailutukset haaste/ihmisten koteja
-palveluseteli oikein hinnoiteltuna on OK
-Laadun pisteyttäminen kilpailutuksissa
-Työntekijäresurssit: mistä saadaan
-Reaalinen hinta: Kattohinta; laskettu väärin
-Palvelusetelin hinnat matalia, omavastuu 
-Käyttöasteen huomioiminen hinnoittelussa
-Palveluntuottajan oikeus saada asiakkaat, 
sopimuksen mukainen toiminta
-Puitesopimus; voiko sijoittaa kilpailutuksen 
ulkop
-Tieto asiakkaiden sijoittelusta
-Kilpailutuksen määrä/laajuus ei tiedossa
-Mitoituksesta vain yksi esim 0,7 > 
toimintakyvyn mukaan
-AVIn/Valvira linjaukset mitoitukseen
-päätösten vaikutusten arviointi
-tilapäiset henkilöstön mitoitusmuutokset
-strategian varmistaminen /henkilöstö
-nimikesuojaus kilpailutuksissa/vaatimukset 
realistisia

-ksshp 3/2022 hinnankorotus sopimus
-koulutusjärjestelmän tunnistaminen/hyödynt
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Tehostetun palveluasumisen terveydenhoito? 

• Lääkäripalveluja tarvitaan mm. TK lääkäri tai geriatri
• olisi hyvä olla sama käytäntö koko sote alueella

• Terveyspalvelut asiakasryhmittäin tarpeen mukaan 
julkiselta asiakasryhmittäin

• Oma lääkäri
• Seututk on saatu hyvä palveluPa
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Uudet palvelutuotteet

• palveluasuminen
• kuntouttava päivätoiminta esim. omaishoitajien hoidossa 

oleville asiakkaille (seteli)
• kuntouttavat LAH jaksot

• Päivähoito

• toimintakykyä ylläpitävää päivätoimintaa? Tai kuntouttavaa 
päivätoimintaa? Päivähoivaa? Jonkin tyyppistä 
terapiapalvelua, esim. lyhytterapiakertoja?
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Ajatuksia tehostetun palveluasumisen sijoittumisesta hyvinvointialueelle

-Erityisryhmien tehostetun palveluasuminen paikat voisivat olla lähellä perheitä
Muut palvelut kuten koulut ja päivätoiminta lähellä ja enemmistö 
omaisista tai ainakin mielekkäämpää sitten vähemmistön käydä Jyväskylässä 
kuin kaikkien jossain maakunnassa
-mt/päihde: etäisyys voi olla myös hyväksi; arvioidaan asiakkaan tilannetta kokonaisuutena
-huomioidaan asiakkaan sopeutuminen yhteisöön
-pyritään säilyttämään nykyiset paikat
-kokonaisuuden huomioiminen vrt asiakasryhmän vaihtaminen mahdollista
-erikoisryhmien ikääntyminen ja soveltaminen ei ikäihmisten mukaisesti

Pa
lv

el
ua

su
m

in
en



YRHYVAKS-HANKE
Hoitoketjun kehittämishanke

Alaselkähoitoa tarvitseville potilaille



TULE KYYTIIN….HYVINVOINTIALUETTA KEHITTÄMÄÄN….

Veli Puttonen

Hankevetäjä

Keski-Suomen Yrittäjät

p. 0500 646 793

veli.puttonen@yrittajat.fi

YRHYVAKS-HANKE

YRHYVAKS-HANKE



Hyvinvointialueyhteistyö, kommenttipuheenvuoro
K-S Hyvinvointialue, Tuija Koivisto

YRHYVAKS-HANKE



Hyvinvointialueen valmistelu (strategia, palvelustrategia 
valmistelu)
K-S Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja 
Maria Kaisa Aula

YRHYVAKS-HANKE



Hyvinvointialueen tulevaisuuden näkymät yksityisen 
terveyspalvelujen tuottajan näkökulmasta
Mehiläinen, Liiketoimintajohtaja Joonas Turunen

YRHYVAKS-HANKE



Keskustelu ja loppusanat
Kommenttipuheenvuoro + keskustelu, loppupuheenvuoro
Keski-Suomen Kauppakamari, tj Ari Hiltunen

YRHYVAKS-HANKE



ELINKEINOLÄMÄN JA 
PALVELUNTUOTTAJIEN SOTE-INFO 
HYVINVOINTIALUEEN PÄÄTTÄJILLE

WEBINAARI

Kiitos osallistumisesta!

Jatketaan kehitystyötä yhdessä!

YRHYVAKS-HANKE
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