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

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 



Osallisuus 
Keski-Suomen 

sote-
uudistuksessa

Vastaanotto-
palvelujen 
saatavuus

Osallisuus 
toiminta-

kulttuurina

Palveluketjut
Mielenterveys-

ja 
päihdepalvelut

• Osallisuus strategiana ja 
toimintaohjelmana

• Palveluiden tuottaminen yhdessä 
kokemusosaajien kanssa

• Palveluiden kehittäminen yhdessä 
asiakkaiden kanssa

• Asiakkaat antavat palautetta

Keski-Suomen virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus

Osallisuus virtuaalisessa sote-keskuksessa 

• Asiakasosallisuuden esteitä ja edellytyksiä
• Asiakasosallisuuden lisäämisen toimenpide-esityksiä
• Portaali ja digitalisaatio osallisuuden näkökulmasta
• Ammattilaisten osallisuusosaaminen
• Järjestöt osallisuuden lisääjinä

Aster, asiakas- ja 
potilastietojärjestelmä

Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu
• Maakunnallisten yhteistyörakenteiden vahvistaminen 
• Toimintamallien yhtenäistäminen

Tavoite: Monialaisesti sosiaali- ja 
terveyspalveluja tarvitsevien asukkaiden 
tunnistaminen ja palveluohjaus vahvistuvat.
Esimerkkinä:
• Osallistavan sosiaalihuollon pilottihaku (THL)
• Toimenpiteet sisarhankkeiden, järjestöjen ja 

peruspalveluiden kanssa. 
• Assi kokemusasiantuntijat osastolle

Maakunnallinen osallisuuden toimintamalli
Palveluiden järjestäjän ja tuottajan roolit 
Kytkentä  muihin strategioihin ja suunnitelmiin 
Osallisuus toimintakulttuurina



Keski-Suomen virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen osallisuusryhmä
Työskentelyn kooste tähänastisista työryhmän tapaamisista. 

Osallisuuden 
yksinkertaistettu
rautalankamalli 

Tiedolla 
johtaminen 

Asiakas-
osallisuuden 
edellytyksiä 

Asiakas-
osallisuuden 

esteitä 

Asiakas-
osallisuuden 
lisääminen 

Portaali ja 
digitalisaatio 

Osallisuus-
osaaminen

Palveluiden ja etuuksien yhtenäiset, ymmärrettävät myöntämiskriteerit. 
Hyvien käytäntöjen systemaattinen jakaminen. 
Asiakkaiden omien voimavarojen hyödyntäminen. 
Asiakas- ja palveluohjauksen riittävät resurssit. 
Asiakkaat, kokemusasiantuntijat, asiakasraadit, kehittäjäasiakkaat. 

Asiakkaalle 
• saavutettavuutta, esteettömyyttä, selkeää kieltä, monikielisyyttä, 

tiedotusta ja viestintää
• vaihtoehtoiset tavat yhteydenottoon.
Ammattilaisilta
• pelisilmää, tahtoa, osaamista, aikaa, uuden kokeilua, asiakkaan 

kuulemista ja arvostamista. 

Saavutettavuus = mahdollisimman moni erilainen ihminen 
voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti.    
Alkuvaihe on ratkaiseva
Vältettäviä: tarpeeton kirjautuminen, ammattilaisjargonia,

Työntekijöiden huono tavoitettavuus tai vanhakantaiset asenteet.
Asiakkaan fyysiset tai psyykkiset esteet, kompleksiset ongelmat.  
Palvelujärjestelmän aukot tai sekavuus, päällekkäiset palvelut tai 
palveluiden puute. 
Asiakkaan heikko kielitaito, tiedon puute, vaikeus ilmaista omaa 
asiaa.
Tietämättömyys osallistumismahdollisuuksista 
Digivälineiden puutteet tai käytön hankaluus 
Lähettämisen kulttuuri ja pompottelu.
Vaikeasti ymmärrettävät käsitteet.

Asiakaslähtöiseen toimintaan ja palvelukulttuuriin 
perehtyminen. 
Yhteiskehittäminen asiakkaiden ja 
kokemusasiantuntijoiden kanssa yhteiskehittämistä.  
Asiakasosallisuuden lisääminen keinoja näkyväksi. 

Asiakaskokemusten keräämisen ja tiedon hyödyntämisen maakunnallinen strategia.

Tietopohjan laadun kehittäminen 

Asiakkaiden tuottaman rakenteisen ja laadullisen tiedon hyödyntäminen.  



Jos sinulla on asiaan liittyviä 
kysymyksiä tai ajatuksia…

Ota yhteyttä

o Mari Rantamäki, projektipäällikkö; hoito- ja palveluketjut, p. 050 311 8609,
mari.rantamaki@jyvaskyla.fi

o Emilia Nygren, projektityöntekijä; palveluiden saatavuus sekä päihde- ja
mielenterveyspalvelut: emilia.nygren@jyvaskyla.fi, p. 050 311 8687

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




Kiitos

Hyvinvointi. Terveys. Hyvä arki.


