
KESKI-UUDENMAAN SOTE
-MITEN SIITÄ SAA SELVÄÄ?

PIRJO LAITINEN-PARKKONEN, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ



FAKTAT

 Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen aloittivat 
sote-palveluiden yhteisen kehittämisen 6/2013

 Kunnat suunnittelevat mallia, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut 
tuotetaan asiakaslähtöisesti yli kuntarajojen 200 000 väestöpohjalle

 Suunnittelussa ovat mukana kunnat, HUS/Hyvinkään 
sairaanhoitoalue, Eteva-kuntayhtymä ja asiakkaat

 Keski-Uudenmaan sote on mukana Uudenmaan maakunnan 
valmistelussa

 Mukana olevien kuntien valtuustot ovat perustaneet Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän 6/2017



Asiakaslähtöiset 

ja laadukkaat 

sosiaali- ja 

terveyspalvelut 

Keski-

Uudellamaalla

 Turvata kuntien asukkaille toimivat ja tarpeenmukaiset 

sosiaali- ja terveyspalvelut Keski-Uudellamaalla.

 Luoda vaikuttava ja kustannuksia hillitsevä 

järjestämismalli sote-palveluille yhteistyössä eri 

toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. 

 Varmistaa asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen

sote-uudistuksen hyödyn saavuttamiseksi. 

Kärki-

hankkeetKunta-

yhtymä

TAVOITTEEMME



Viestinnällä tuemme organisaatiorajat ylittävää 
kehittämistyötä Keski-Uudenmaan alueella. 

Tiedotamme suunnittelusta ja käytäntöön viennistä, 
seurannasta ja tuloksista, sekä teemme toimintamme 

tunnetuksi lisäten myönteistä mielenkiintoa Keski-
Uudenmaan sotea kohtaan. 



KESKI-UUDENMAAN 
VALINNANVAPAUSKOKEILU

▪ Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valinnanvapauskokeilussa 
kerätään tietoa ja kokemuksia sote-uudistusta varten

▪ Osa Palvelut asiakaslähtöisiksi-kärkihanketta

▪ Suomen laajin kokeilu

▪ Lääkäri- ja hoitajavastaanottojen kokeilu – kuntalaiset voivat valita 
yksityisen palveluntuottajan 6 kk välein

▪ Henkilökohtaisen budjetin kokeilu – valikoiduille asiakasryhmille 
(ikääntyneet, vammaispalveluitten asiakkaat, mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaat, joilla on huollettavia,  nuoret päihde- ja 
mielenterveysasiakkaat, kotipalvelua tarvitsevat lapsiperheet)

▪ Suun terveydenhuollon kokeilu -kuntalaiset voivat valita yksityisen 
palveluntuottajan 6 kk välein



KESKI-UUDENMAAN KOKEMUKSIA VIESTINNÄSTÄ



▪ Paljon uutta sanastoa kaikille mukana olijoille

▪ Esim. ”Palveluntuottaja” 

▪ ei tarkoita monille kuntalaisille vielä mitään

▪ Esim. ”Voit valita yksityisen palveluntuottajan

▪ käsitetään mahdollisuudeksi varata aika netistä suoraan 
erikoislääkärille

▪ Esim. ”Käytössä on takaisinsoittopalvelu” 

▪ vai Soitamme sinulle takaisin

▪ Vanhatkin termit muutoksessa

▪ Ensiapu – päivystys – akuutti – kiirehoito- puolikiire – mikä tarkoittaa 
mitäkin?

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ







VALINNANVAPAUSKOKEILUN KUVAVIESTINTÄ



▪ Olemme kaikki opettelemassa selkeää viestintää – voimme kehittyä 
paremmiksi

▪ Puhutaan ja kirjoitetaan suomea, ei sotea, terveyttä tai sosiaalia

▪ Pyydetään apua viestinnän asiantuntijoilta ja asiakkailta

▪ Eri kohderyhmien erityispiirteet täytyy huomioida viestinnässä

▪ Kokeilun nettisivuilla myös lukija näkövammaisille

▪ Oltava ajan hermolla erilaisten viestintäkanavien käytössä, toisaalta 
perinteisiä ei voi unohtaa

MITÄ OLEMME OPPINEET?



▪ www.keski-uudenmaansote.fi

▪ www.keski-uudenmaansote.fi/valinnanvapaus

http://www.keski-uudenmaansote.fi/
http://www.keski-uudenmaansote.fi/valinnanvapaus


KIITOS!

SOTE IHMISEN KOKOISEKSI


