
Tervetuloa 
maakunnalliseen 

osallisuusfoorumiin!

17.12.2020



Osallistumisesi onnistumiseksi 
• Esitysmateriaalit: Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilla 

• Työskentelyn tulokset julkaistaan vk 52 samalla sivulla
• Puheenvuoropyynnöt ja kysymykset chattiin 
• Käydään keskustelu mieluiten puhumalla
• Pidäthän mikrofonisi suljettuna silloin kun et puhu
• Pidäthän kamerasi avoinna jos käytät puheenvuoron
• Työskentelemme välillä Padlet-alustalla

• Teams-yhteyttä ei tarvitse sulkea välillä

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-osallisuus


Osallisuusfoorumi 17.12.2020 
• Tervetuloa rakentamaan keskisuomalaisten osallisuutta yhdessä!
• Osallisuusfoorumi – jäsenet ja tavoite
• Keski-Suomen sote-uudistus lyhyesti
• Osallisuus ja asiakasosallisuus

• Mitä ne tarkoittavat ja miten ne toteutuvat tällä hetkellä? 
• Työskentely Padlet-alustalla

• Tauko noin klo 14.50
• Osallisuus Keski-Suomen sote-uudistuksessa 

• Keski-Suomen virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus
• Maakunnallinen osallisuuskysely 

• Kohti yhteistä maakunnallista osallisuuden toimintamallia ja osallisuusfoorumin 
rooli

• Työskentely Padlet-alustalla 
• Kiitos ja hyvää joulun aikaa



Osallisuusfoorumin jäsenet ja tavoite 

Ilmoittautuneita yli 50 henkeä 
• Kuntien edustajia ~ 20 
• Säätiöiden, järjestöjen, yhdistysten 

edustajia ~ 20 
• Lisäksi

• Keski-Suomen sote-uudistus  
• Eri koulutusorganisaatiot 
• Kokemusasiantuntijat
• Luottamushenkilöt

• Maakunnallinen osallisuusfoorumi on 
avoin kaikille keskisuomalaisille, 
muun muassa asukkaille, järjestöille, 
sote-ammattilaisille, 
kokemusasiantuntijoille ja 
vapaaehtoisille.

• Maakunnallisen osallisuusfoorumin 
tehtävänä on muun muassa 
tukea maakunnallisen osallisuuden 
toimintamallin syntymistä. 

• Osallisuuden toimintamallissa 
kuvataan millaisia rakenteita, 
resursseja ja toimenpiteitä 
osallisuuden toteutuminen kaikkien 
meidän keskisuomalaisten sosiaali- ja 
terveyspalveluissa edellyttää.



Keski-Suomen sote-uudistus
Monesta hyvästä yhdeksi parhaista –hankekokonaisuus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 



Sote-uudistuksen tavoitteet
• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille 

suomalaisille 
• Parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta erityisesti 

perustasolla 
• Turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti 
• Vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin 
• Hillitä kustannusten kasvua

Osallisuustavoite vuoden 2021 loppuun mennessä
• Asukkaiden osallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on 

vahvistunut. 
• Kunnat ja kuntayhtymät ovat saaneet uusia eväitä ja tietoa osallisuuden 

vahvistamiseksi sote-palveluissa.  



Osallisuudesta

Osallisuus 
• kuulumista ja kuulluksi tulemista. 
• ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa 

kokonaisuutta. 
• Ihminen tulee kuulluksi itsenään ja vaikuttaa 

elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. 

Osallisuus sote-uudistuksessa 
1. Osallisuus hankkeiden aikana

= hankkeita toteutetaan osallistaen

2. Osallisuus vakiintuu pysyväksi osaksi palveluja 
ja järjestelmää

= tulevaisuuden palvelut olisivat sellaisia, että 
ne lisäisivät osallisuutta

Asiakasosallisuus

• palvelujen käyttäjien 
osallistumista palvelujen 
suunnitteluun, kehittämiseen, 
tuottamiseen ja arviointiin. 

• voi koskea joko asiakkaan omaa 
palvelua tai laajemmin 
palvelujärjestelmää.



Osallisuus ja asiakasosallisuus
Miten ne toteutuvat tällä hetkellä? 
• Työskentely Padlet-alustalla



Tauko



Osallisuus Keski-Suomen sote-
uudistuksessa 

Keski-Suomen virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus
Maakunnallinen osallisuuskysely 



Keski-Suomen virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus

• Tavoitteena on 
mahdollistaa asukkaalle 
sosiaali- ja 
terveyspalveluiden 
saatavuus pitkällä 
tähtäimellä ajasta ja 
paikasta riippumatta

• Lisätietoja keski-Suomen
sote-uudistuksen 
verkkosivuilla.

Virtuaalinen 
sote-keskus

Sote-keskus,
kivijalka

Luonnos 12/2020

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-11-24_keski-suomen-virtuaalisen-sosiaali-ja-terveyskeskuksen-valmistelu-kaynnissa


Keski-Suomen virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen 
osallisuusryhmä

Osallisuus-
ryhmässä 
käsiteltyjä 
teemoja

Tiedolla 
johtaminen 

Asiakas-
osallisuuden 
edellytyksiä 

Asiakas-
osallisuuden 

esteitä 

Järjestöt 
osallisuuden 

lisääjinä 

Portaali ja 
digitalisaatio, 

saavutettavuus 

Osallisuus-
osaaminen

• Työskentely 11.11.-16.12.2020
• Neljä tapaamista
• Monipuolinen 

asiantuntemus
• Korostuu alkuvaiheen 

merkitys, saavutettavuus ja 
uuden luominen. 

• Tuotokset ja ideat toimitettu 
virtuaalisen sote-keskuksen 
valmisteluun.

• Asukkaiden osallistamisesta 
tiedotetaan pian. 



Maakunnallinen osallisuuskysely 

• Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää asiakkaiden ja 
potilaiden osallistumista palveluiden kehittämiseen ja arviointiin. 

• Keräämme keskisuomalaisten näkemyksiä ja terveisiä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden asiakasosallisuuteen liittyen.

• Kysely on avoinna 31.1.2021 saakka. 
• Vastaamaan pääset lomakkeella.
• Vastaamisaikaa 15 minuuttia. 

17.12.2020

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUQURER1pXQTdOUUMySzZYSzY4R09VUUhLSC4u


Kohti yhteistä maakunnallista osallisuuden 
toimintamallia

17.12.2020

Onnistumisen kriteeri
Vuoden 2021 loppuun mennessä 
• Asukkaiden osallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on vahvistunut 
• Kunnat ja kuntayhtymät ovat saaneet uusia eväitä ja tietoa osallisuuden 

vahvistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.  

Osallisuusfoorumin rooli tämän tavoitteen saavuttamiseksi?
• Padlet-työskentely 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Luodaan järjestöyhteistyöhön selkeät, säännöllistä vuoropuhelua tukevat yhteistyörakenteet sote-keskuksissa. Rakennetaan järjestöyhteistyön toimintatapoja sote-keskuskohtaisesti paikallisiin tarpeisiin vastaaviksi. Kytketään järjestöjen hyte-toimintoja osaksi sote-palveluketjuja ja -prosesseja. Kytketään järjestöjä ja sote-järjestöjen kokemustoimijoita sote-keskusten palvelujen kehittämiseen. Kannustetaan sote-keskuksia tarjoamaan maksutta tarkoituksenmukaisia tiloja järjestöjen käyttöön. Sisällytetään järjestötoimintaa sote-keskusten asiakas- ja palveluohjaukseen. Kerätään ja hyödynnetään asukkaiden, asiakkaiden, kokemustoimijoiden ja järjestöjen tuottamaa kokemustietoa sote-palvelustrategiassa ja tietojohtamisessa. 



Seuraava osallisuusfoorumin tapaaminen 

• Seuraava 
osallisuusfoorumin 
tapaaminen on 
helmikuussa 2021. 

• Teema ja ajankohta 
ilmoitetaan 
mahdollisimman 
pian.  



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

• Vinkkaathan osallisuusfoorumista myös yhteistyökumppaneillesi ja 
kollegoillesi, kiitos!

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




Keski-Suomen sote-uudistus, yhteystiedot

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke
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

Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke
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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