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Jatkuvuus
– uuden etsiminen ja löytäminen

• Alussa: Etiikka ja arvot – yhteistyö filosofien kanssa
• Uuden = paremman, toimivamman, oikeamman ja 

vaikuttavamman etsiminen ja löytäminen eri tavoin 
• Tutkimuksen ja käytännön vuorovaikutus
• Sote-uudistuksen toteutus

• Meillä on vahva sosiaalihuolto mutta ei vielä tarpeeksi vahvaa 
tietopohjaa asukkaiden todellisista palvelutarpeista

• Siksi TKKI-toiminnan rooli olisi kiireesti vahvistettava
• Organisaatiokaavio!



MISSÄ ON KESKI-
SUOMEN HVA:N 
TKKI?

• Oikein tarkkaan etsimällä 
löytää! Kohdasta: 

Strategia, palveluiden
järjestäminen ja 
kehittäminen, TKIO

• ONKO TARPEESEEN 
NÄHDEN JA 
SIVISTYSMAAKUNNASSA 
LIIAN VAATIMATTOMASSA 
ROOLISSA??!!



2000-luvun 1. vuosikymmen
Kosken toimintaa, verkostoja, onnistumisia ja 
kompastuskiviä

• Sosiaalialan kehittämishanke 2003 -
2007
• Lastensuojelun valtakunnallinen 

kehittämisohjelma
• Kehittämisyksikköidea
• Sosiaalipäivystyksen kehittäminen
• Vammaistenihmisten laitoshoidon purku, 

SosKes- hanke
• Perhekeskustoiminta, jne., jne…. 

• Stakesin Jyväskylän alueyksikkö, jonka 
erityisalueena sosiaalipalvelut ja niiden 
arviointi 2005 - - 2014

• SIF -Jyväskylän yliopiston 
sosiaalisten innovaatioiden foorumi 
toimi Agorassa 2003 - -2017

➢Hallitus vaihtui Matti Vanhasen I 
hallituksesta Matti vanhasen II 
hallitukseen!
➢ Alkoi 1. Kansallinen Sosiaali- ja 

terveydenhuollon kehittämisohjelma 
KASTE (2008 - 2011) ja edellisen hallituksen 
rahoittamat hankkeet pysähtyivät ja 
muuttuivat vanhoiksi. Haluttiin 
uutuusarvoa, UUSIA hankkeita!

➢Lakkautettiin, kun rahoitus väheni ja 
ideologia muuttui. Turhat, pienet rönsyt 
pois!

➢Yhteistyö huipentui julkaisuun
• Nyrhinen R, Hiekka E, Silvennoinen M, 

Talvensola S, Talvitie-Lamberg 
K (2018). Sosiaalinen hyvinvointi tekoälyn 
luonnollisen kielen testiesimerkkinä. 2018

https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/sosiaalisen_hyvinvointi_tekoalyn_luonnollisen_kielen_testiesimerkkina_verkkoversio.pdf


Kosken TKKI-toiminnan kehittämiseen liittyviä 
suunnitelmia/julkaisuja 

• Husso, Marita: Innovaatioiden aika. Sosiaalialan tutkimus, tieto ja 
välittämisen taito. (pdf, 704 kt) Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 
tutkimuksia 2/2004.

• Kannasoja, Sirpa: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyömalli (pdf, 1089 
kt) Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen raportteja 4/2006.

• Närhi, Kati: Keski-Suomen sosiaalialan oppimisklinikkahankkeen esiselvitys 
(pdf, 2,66 Mt) Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, raportteja 24/2010.

• Haaki, Raili: Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenne. 
Ehdotus kehittämistoiminnan maakunnallisesta organisoinnista. 26.10.2015 
(pdf)

• Gynther, Päivi: Romaniasioiden tutkimus- ja kehittämistoiminta sote-
uudistuksessa (pdf, 1,02 Mt) Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, 
raportteja 44/2018.

https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/Marita_Husso_-_Innovaatioiden_aika.pdf
https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/Sirpa_Kannasoja_-_Tutkimus-_ja_kehittamistoiminnan_yhteistyomalli.pdf
https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/K-S_oppimisklinikka_esiselvitys_final.pdf
https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/11/26.10.2015-K-S-SOTE-KEHITT%C3%84MISRAKENNE-SUUNNITELMA-Raili-Haaki.pdf
https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2018/08/ROMKE-selvitys_Raportteja_44.pdf


2000-luvun 2. vuosikymmen
Kosken toimintaa, verkostoja, onnistumisia ja 
kompastuskiviä

• Keski-Suomen sote-
palvelurakenneselvitys
• Keski-Suomen liiton rahoitus
• Laaja yhteistyö sote-johdon ja KSSHP:n 

kanssa

• Esiselvitys ja hankesuunnitelma K-S 
SOTE 2020-hanke 2013 - 2016
• Johti Keski-Suomen SOTE 202-

hankkeeseen, jossa Koske aktiivinen 
toimija sosiaalihuollon, ja TKI-toiminnan 
osalta

• Maakunnallistuva sosiaalihuolto
• Sosiaalialan koulutusyhteistyön 

tiivistyminen 
• KEHO-toiminta

• Koske sosiaalihuollon vastuutoimija

➢Laaja sote-integraatiotyöskentely ja –
selvitys, ehdotukset uudesta 
hallintomallista ja 
kehittämmiskohteista. Maakunta ei 
innostunut erityisemmin…..

➢Uusi sote-tuotantokausi Jyrki 
Kataisen/Stubbin hallituskausilla. Laaja-
alainen työskentely eri näkökulmista. 

➢Kosken perustyötä: 30 –> 17 ->  1
➢Henkilöstöpula –ratkaisuja, 

identiteettityötä
➢Toi virkistystä sote-uupumukseen –

edelleen merkittävä 
innovaatiokumppani



Kosken palvelurakenne- ja soteuudistukseen 
liittyviä julkaisuja/suunnitelmia
• Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys. 

Loppuraportti. Koske. Keski-Suomen liitto 2011
• Markkanen, Outi & Puro, Markku: Integraatio ratkaisuna sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistamistarpeisiin (pdf, 1,67 Mt) Keski-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskus, raportteja 31/2011.

• Möttönen, Sakari & Palola, Mikael: Keski-Suomen sosiaali- ja 
terveydenhuollon hallinnon järjestäminen (pdf, 622 kt)
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, raportteja 32/2011.

• Keski-Suomen SOTE 2020. Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämismalli ja palvelukonsepti. Hankkeen esiselvitys (pdf, 2455 kt)
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, raportteja 38/2013.

• Tuominen, Emilia, Heikkilä, Marja, Ullner, Matleena, Hiekka, Eija & 
Talvensola, Sivi: Katsaus lastensuojelun tilaan Keski-Suomessa ja 
suositukset lastensuojelun kehittämiseen (pdf, 1,08 Mt) Keski-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskus, raportteja 48/2020.

•

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/sote2020_3_kspalvelurakenneselvitys.pdf
https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/Integraatio-ratkaisuna-sosiaali-ja-terveydenhuollon-uudistamistarpeisiin_final.pdf
https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2014/01/Keski-Suomen-sosiaali-ja-terveydenhuollon-hallinnon-jarjestaminen_final.pdf
https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/K-S-20TE-2020-esiselvitysraportti_final.pdf
https://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2020/03/Katsaus-lastensuojelun-tilaan-Keski-Suomessa-ja-suositukset-lastensuojelun-kehitt%C3%A4miseen.pdf


Takaisin perusasioihin 1/2
1. Ideasta sosiaaliseksi innovaatioksi, esimerkkejä

• Aikuisystävätoiminta  
• Sosiaalihuollon priorisointitutkimus nousussa
• Yhteisöllinen senioriasuminen
• Lastensuojelun erityisosaamisen rakentuminen, Master-ryhmä, 

lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä
• SAM-työ sosiaalisena raportointina ja rakenteellisena sosiaalityönä

2. VTR- rahoitus ynnä muu tutkimusrahoitus
• Tutkimuksen yhdistäminen kehittämiseen ja käytännön työhön – näyttö, 

vuorovaikutus, vaikuttavuus

3. SOTE-lainsäädäntö hyväksyttiin - mutta toteutus ratkaisee!
• Meillä on nyt laaja sosiaalihuollon osuus Tulevaisuuden sotekeskus –

hankkeessa – siksi esimerkiksi tiimimallin tulee olla SOte- malli!



Minkälaiset arvot ohjaavat tämän 
päivän sote-työtä ja yhteiskuntaa 2/2

• Suomessa?
• Ukrainassa?
• Nauru-

saarilla?
• ?

Maslow’n tarvehierarkia. Kuva Wikipedia



Ihmisarvo ja 
-oikeudet

Avoimuus
Luotettavuus
Tasavertaisuus
Rohkeus

KIITOS 
MIELENKIINNOSTA!


