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1 TIIVISTELMÄ
Hyvinvointialan arvoverkot Pohjois-Karjalassa –hanke toteutettiin tiiviinä, esiselvitystyyppisenä hankkeena 1.5.-31.10.2019. Yhteishankkeen toteuttaminen Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETIn ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä nähtiin tarpeelliseksi laajemman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi ja tulosten jatkohyödyntämisen mahdollistamiseksi kattavasti.
Hanke toimenpiteineen toteutui suunnitellussa aikataulussa. Toteutuksen aikana toteuttajien käsitys
siitä, että hyvinvointialan laaja-alainen monitoimijainen yhteiskehittäminen on tarpeen ja toivottua,
vahvistui entisestään. Avoimen, tavoitteellisen, säännöllisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön toiveet
nousivat esiin arvoverkkokartoitus-haastatteluissa. Keskinäisen säännöllisen vuoropuhelun lisäämisen
toiveita esittivät hankkeen päätöstilaisuudessa niin yksityiset palveluntuottajat kuin Siun soten palvelunohjaajat.
Hankkeen kautta saatiin ajantasainen tieto sosiaali-, terveys- ja liikuntapalvelujen palveluntuottajista Siun soten toiminta-alueella koskien kaikkiaan 78 palveluntuottajaa. Heistä haastateltiin 72 ja
sähköiseen kyselyyn vastasi lisäksi 6. Saatujen tietojen perusteella muodostettiin kokonaistilannekuva yksityisten palveluntuottajien näkemyksestä tämän hetkisistä yhteistyöverkostoistaan ja valmiudesta uusiin lisäarvoa tuottaviin kumppanuuksiin eli arvoverkkoihin. Samoin saatiin kohderyhmän
tätä osajoukkoa koskien tieto toivotuista keinoista yhteistyön kehittämiselle ja osaamisen kehittämisen tarpeista seuraavien kolmen vuoden aikana.
Arvoverkkokartoitus-selvityksen sekä järjestettyjen aloitus- ja lopetustilaisuuksien kautta lisättiin
yksityisten hyvinvointialan palveluntuottajien tietoa maakunta- ja sote-uudistuksen tilanteesta sekä
liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksista. Hankkeessa selvitettiin ja kuvattiin lähtötilanne yhteiseen kehittämistyöhön arvoverkkojen eli lisäarvoa tuottavien kumppanuusverkostojen mallintamisen
kautta. Toteutetun Hyvinvointialan arvoverkot Pohjois-Karjalassa -kartoituksen sekä toimijatapaamisten kautta saatuja tietoja tullaan hyödyntämään edelleen hyvinvointialan neuvonta- ja kehittämistyössä.
Sekä yksityisten palveluntuottajien, että julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavan sote-kuntayhtymän edustajilla vaikuttaa nyt olevan samanlainen tahtotila yhteistyön tekemiseen; yhteisenä
kehittämiskohteena nähdään asiakasprosessien sujuvuus tulevaisuudessa. Tarpeet ja syyt yhteistyöhön vaikuttavat kuitenkin olevan erilaiset: Julkisessa palveluntuotannossa korostuu taloudellisten
haasteiden tuoma paine toimintatapojen muuttamiseen, yksityisessä palveluntuotannossa halu tuottaa asiakkaille mahdollisimman laadukkaat palvelut liiketaloudellisesti kannattavasti.
Yhtä mieltä ollaan siitä, että nyt on aika toimia ja pyrkiä parempaan palvelutuotantokokonaisuuteen.
Keskusteluissa ja arvoverkkokartoituskyselyn vastauksissa nousi esiin joitakin yksittäisiäkin selkeitä
kehittämiskohteita, mutta niiden varsinainen määrittely tulee vielä tehdä tarkemmalla tasolla ennen
tavoitteellisen, pitkäjänteisen yhteisen kehittämistyön aloitusta.
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2 PROJEKTIN TAUSTA, TARVE JA TAVOITE
Pohjois-Karjalassa ei ollut toteutettu vuoden 2014 jälkeen maakunnallista, laaja-alaista sote- ja hyvinvointialan kehittämishanketta. Toimintaympäristömuutosten tiedettiin ja tunnistettiin jatkossakin
kohdistuvan erityisesti toimialan mikro- ja pienyrityksiin. TEM:n Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimialaraportissa 2018 nimettiin neljäksi merkittävimmäksi muutostekijäksi 1) sote-uudistus ja valinnanvapaus, 2) palveluiden digitalisaatio, 3) toimialarajojen ylittyminen ja 4) asiakaskeskeisyyden korostuminen. Ko. teemoihin liittyvät muutostarpeet ja kehittämishaasteet nousivat selkeästi esiin myös
pohjoiskarjalaisille sote- ja hyvinvointipalveluntuottajille järjestetyissä hankeideointi- ja -suunnittelutilaisuuksissa 29.9.2018 ja 8.11.2018. Palveluntuottajakentältä tulleet viestit ja mediauutisoinnit
antoivat kuvan, että maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän aloitettua toimintansa yhteistyö ko. julkisen toimijan ja yksityisten palveluntuottajien välillä ei sujunut samoin kuin
aiemmin kunta- ja seutukuntatasolla. Uudenlaisen yhteisen kehittämistyön alulle saattamisen nähtiin
olevan ajankohtaista.
Tiivistetysti tarpeet, joihin hankkeella pyrittiin vastaamaan:
Tarve 1: Saada ajantasainen tieto hyvinvointialan (sosiaali- ja terveyspalvelut, liikuntapalvelut) palveluntuottajista Pohjois-Karjalassa, käsittäen Siun soten toiminta-alue mukaanlukien Heinävesi sekä
heidän suunnitelmistaan 3-5 vuoden tähtäimellä.
Tarve 2: Selvittää olemassa olevat, toimivat arvoverkot eli lisäarvoa tuottavat kumppanuusverkostot
ko. hyvinvointialalla mainitulla alueella sekä kartoittaa nykyisten toimijoiden kiinnostus ja valmius
mahdollisiin uusiin arvoverkkoihin.
Tarve 3: Lisätä yksityisten hyvinvointialan palveluntuottajien valmiutta maakunta- ja sote-uudistukseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.
Tavoitteena oli
1) Selvittää ja kuvata lähtötilanne yhteiseen kehittämistyöhön arvoverkkojen eli lisäarvoa tuottavien
kumppanuusverkostojen mallintamisen kautta hyödynnettäväksi hyvinvointialan neuvonta- ja kehittämistyössä.
2) Saada aikaan yhteinen ymmärrys ja näkemys kehittämiskohteista toimialalla määrittelyineen.
3) Lisätä hyvinvointialan yksityisten palveluntuottajien sekä sidosryhmien tietämystä olemassa olevista tietovarannoista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista oman ja arvoverkon liiketoiminnan kehittämisessä.

3 PROJEKTIN TOTEUTUS JA TOIMENPITEET
Kohderyhmän ja sidosryhmien sitouttamiseksi yhteiseen kehittämistyöhön järjestettiin toukokuussa
2019 yhteinen aloitustilaisuus. Hankkeen toteutuksen aikana kontaktoitiin ja toimenpiteistä tiedotettiin Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n ja sen Sote-ryhmän, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hyvinvointiryhmän, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, seudullisten kehittämisyhtiöiden sekä kohderyhmän yksityisten palveluntuottajien edustajia säännöllisesti.
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Siun soten (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän) kehittämisjohtajan kanssa
keskusteltiin useaan otteeseen mahdollisista toimijoiden yhteisistä kehittämiskohteista sekä tehtiin
yhteistyötä hankkeen päätöstilaisuuden järjestämisessä.
Hankkeen päätoimenpiteenä toteutettiin Hyvinvointialan arvoverkot Pohjois-Karjalassa –kartoitus.
Kartoitus toteutettiin asiantuntijatyönä FCG Konsultointi Oy:n toimesta yhdessä laadittuun haastattelukyselyrunkoon perustuen. Kartoituksessa selvitettiin Siun soten toiminta-alueen eli Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden kunnan yksityisten hyvinvointipalveluntuottajien olemassa olevat ja toimivat lisäarvoa tuottavat kumppanuusverkostot. Saatuihin tietoihin perustuen kartoituksessa kuvattiin haastateltujen näkemys hyvinvointialan arvoverkkokuvauksesta. Haastatteluilla kartoitettiin
myös ko. verkostotoimijoiden valmiudet mahdollisiin uusiin kumppanuusverkostoihin ja ne mallinnettiin.
Hyvinvointialan arvoverkot Pohjois-Karjalassa –kartoitus julkaistiin ja sen tulokset esiteltiin järjestetyssä loppuseminaarissa lokakuussa 2019. Hankkeen päätöstilaisuudessa tuotiin tietoon valtakunnalliset ja maakunnalliset sote-tietolähteet ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä esitettiin jatkotoimenpidesuositukset perustuen arvoverkkokartoituksen kautta saatuihin tietoihin.
Hankkeen yritysasiantuntija osallistui Pohjois-Karjalan maakuntaliiton vetämään maakunnallisen hyvinvointistrategian laatimistyöhön välittäen osaltaan yksityisten pk-sektorin palveluntuottajien näkemyksiä sekä yksityisen palveluntuotannon toimialatietoja huomioitaviksi.
3.1 Aloitustilaisuus
Hankkeen aloitustilaisuus hyvinvointialan yksityisille palveluntuottajille pidettiin 29.5.2019 Tikkarinne-kampuksella Joensuussa. Tilaisuuden tavoitteena oli esitellä esiselvityshankkeen tavoitteet ja
toimenpiteet.
Tilaisuuteen ilmoittautui 11 hyvinvointialan yrittäjää ja osallistui 10. Osallistujia oli Pohjois-Karjalan
eteläisistä kunnista ja Joensuun seudulta. Tilaisuudesta tiedotettiin Karelia-amk:n ja KETIn nettisivuilla, Karelia-amk:n viikkotiedotteessa ja kohdennetusti sähköpostitse. Lehti-ilmoitukset olivat KotiKarjalassa 17.5., Sanomalehti Karjalaisessa 19.5., Karjalan Heilissä 18.5. ja Heinäveden Sanomissa
23.5.
Hankkeen aloitustilaisuuden ohjelma (liite 1) toteutettiin maakunnallisin voimin. Tilaisuuden alussa
RoboBisnes -hankkeen Timo Pappinen toivotti osallistujat tervetulleeksi robotin avulla. Ohjelman
alussa KoDa - Kokonaisvaltainen datan hallinnointi ja hyödyntäminen -hankeen projektipäällikkö Säde
Lind kertoi miten KoDa -hanke voi olla tukemassa Pohjois-Karjalassa toimivia mikro- ja pk-yrityksiä.
Hanke tarjosi muun muassa koulutusta, työpajoja ja opintomatkoja datan hyödyntämiseen liittyen.
Toiminta-aikaa KoDalla oli vuoden 2019 loppuun.
Maakuntaliiton edustajat Jarno Turunen ja Tuula Kiviniemi kertoivat, mitä jäi käteen maakuntauudistus -hankkeen kariuduttua keväällä 2019 ja mikä on hyvinvointipalvelujen tilanne nyt.
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Tuomas Lappalainen Karelia-amk:sta esitteli Karelia-ammattikorkeakoulun uudistuvat hyvinvointipalvelut kehittämistoimintaa. Esimerkkinä kehittämistoiminnasta oli Ari Tarkiaisen vetämä Maaseudun
elinvoimaa -hanke. Pääpaino ohjelmassa oli kumppanuusverkosto -käsitteen avaamisessa ja aiheesta
käyty keskustelu osallistujien kesken.
Neljä osallistujaa vastasi verkossa olleeseen palautekyselyyn. Vastaajien mielestä ohjelman sisältö
vastasi odotuksia ja tilaisuus koettiin hyödyllisenä. Tilaisuuden toteutus oli kiitettävää (asiantuntijat, ohjelma, tilaisuuden toteuttamistapa) ja kolme neljästä oli saanut tiedon tilaisuudesta sähköpostiin tulleesta kutsusta.
Hankkeen aloitustilaisuuteen osallistui odotettua vähemmän palveluntuottajia, vaikka tilaisuudesta
tiedotettiin laaja-alaisesti sekä maakuntalehdessä, kohdennettuna sähköpostitiedotuksena että sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen. Jälkikäteen ajateltuna tieto tilaisuuden ajankohdasta tuli toimijoille liian myöhään ja ajankohta juuri ennen oppilaitosten ja koulujen lukukauden päättäjäisiä ei
ollut paras mahdollinen aikataulujen uudelleen järjestelyille. Osittain vähäinen osallistujamäärä voi
viitata myös siihen, ettei arvoverkot-käsitettä tunnisteta ja/tai sen merkitystä ymmärretä kohderyhmässä.
3.2 Arvoverkkokartoituksen toteuttaminen ja raportin laadinta
Hankinnan kilpailuttaminen
Asiantuntijapalvelut hyvinvointialan arvoverkot Siun soten toiminta-alueella –tarjouspyyntö julkaistiin Pienhankintapalvelu.fi-portaalin kautta 16.5.2019. Avoimella menettelyllä toteutettuun kilpailutukseen osallistui neljä asiantuntijapalveluntarjoajaa. Hankinnan valintaperusteisiin – Toteutussuunnitelman sisällön sopivuus ko. hankkeeseen, Referenssit vastaavista toteutuksista ja Kokonaishinta –
perusteella arvoverkkokartoituksen toteuttajaksi valittiin FCG Konsultointi Oy. Saaduista tarjouksista
vertailtiin tärkeimpänä toteutussuunnitelman sisällön sopivuutta hankkeeseen. Vertailussa kiinnitettiin erityistä huomioita siihen, oliko esitetty toteutussuunnitelma ja visuaalinen esimerkkimallikuva
selkeä ja helposti ymmärrettävä sekä esitetty toteutustapa yrityslähtöinen.
Seuraavaksi vertailtiin tarjoajien referenssejä sekä esitettyjen asiantuntijoiden osaamista ja kokemusta aihealueelta. Vertailussa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, olivatko esitetyt referenssit
hyvinvointialalta ja vastaavantyyppisistä toimeksiannoista. Viimeiseksi vertailtiin kokonaishintaa.
Hinta oli vähiten merkityksellinen valintatekijä, kuitenkin niin, että kokonaiskustannuksen tuli olla
sopiva hankkeen budjettiin nähden. Valitun palveluntuottajan toteutussuunnitelma oli kokonaisuudessaan selkein ja visuaalisesti kuvaavin, toteutustapa yritysystävällinen sekä tarjouspyynnössä esitettyä työmääräarviota vastaava. Kaikki esitetyt kolme referenssiä olivat hyvinvointialalta ja liittyivät kukin jollakin tavalla hyvinvointialan arvoverkkojen toimintaan. Esitetty hinta sijoittui saatujen
tarjousten joukossa puoliväliin, ollen sopiva hankkeen budjettiin nähden. Hankintapäätös tehtiin ja
lähetettiin tiedoksi tarjouksen jättäneille 14.6.2019.
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Kartoituksen toteuttaminen
FCG Konsultointi Oy:n vastuuhenkilön kanssa pidettiin aloituspalaveri skype-palaverina 24.6.2019 sopien etenemisaikataulusta, strukturoidun haastattelurungon (liite 2) ja haastattelusaatteen (liite 3)
laatimisesta sekä tarvittavien taustatietojen lähettämisestä. Ensimmäiset luonnokset haastattelurungosta ja –saatteesta työstettiin heinäkuun alkuun, lopulliset valmistuivat kesälomien pidon jälkeen
elokuun alkupuolella. Potentiaalisista haastateltavista yksityisistä palveluntuottajista koottiin toimialaluokittain yhteystietolistat hyödyntäen Taloustutkan tietokantoja sekä hankkeen yritysasiantuntijoiden toimijatietämystä.
Kontaktoitaviksi potentiaalisiksi haastateltaviksi valittiin ensisijaisesti itsehallinnollisista yksityisistä
mikro- ja pk-sektorin palveluntuottajista liikevaihdon perusteella menestyneimmät yritykset sekä lisäksi toiminta-alueellaan / verkostoissa aktiivisiksi tiedettyjä palveluntuottajia. Kontaktoitavien listalle valikoitui kaikkiaan 160 palveluntuottajaa, joista 85 tuottaa terveyspalveluja, 24 sosiaalihuollon
laitospalveluja, 29 sosiaalihuollon avopalveluja ja 22 urheilutoimintaa sekä huvi- ja virkistyspalveluja. Kontaktoitavia valittiin mahdollisuuksien mukaan jokaisesta Pohjois-Karjalan maakunnan kunnasta ja Heinävedeltä jokaisella toimialalla.
Haastattelujen tulevasta toteuttamisesta tiedotettiin laaja-alaisesti ennakkoon suoraan hankkeen
yritys- ja projektiasiantuntijoiden toimesta kohderyhmäläisiä aloitustilaisuudessa, sähköpostiviestein
sekä muun kontaktoinnin ja tapaamisten yhteydessä. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina
FCG Konsultointi Oy:n toimesta; ennakkotestihaastattelut 13.8. ja 14.8., varsinaiset kontaktoinnit ja
haastattelut välillä 15.8.-9.9.2019. Kaikkiaan haastatteluja toteutui yhteensä 72, vastausprosentiksi
muodostui siten 45%. Haastatteluista kieltäytyi 33 vastaajaa eli noin 21%.
Haastatteluiden lisäksi lähetettiin haastattelurungon mukainen sähköinen kyselylomake syyskuun
alussa kaikkiaan 126 palveluntarjoajalle, mutta siihen saatiin vain 6 vastausta. Kyselylomakkeen
kautta saatuja tuloksia vertailtiin haastatteluiden tuloksiin, mutta niitä ei pienen vastausmäärän
(vastausprosentti vajaa 5%) vuoksi analysoitu erikseen.
Tulokset ja johtopäätökset
Pohjois-Karjalan hyvinvointialan arvoverkot –kartoituksen (liite 4 ja liite 5) haastatelluista 72 yksityisestä palveluntuottajasta 81% kuului mikroyritysten, 18% pienyritysten ja 1% keskisuurien yritysten
koko luokkaan. Haastatelluista kaikkiaan 45 eli 62,5% edusti terveyspalveluja, heistä suurin osa ns.
muita terveydenhuoltopalveluja (TOL 869), 12 eli n. 17% sosiaalihuollon laitospalveluja, 9 eli 12,5%
sosiaalihuollon avopalveluja ja 6 eli n. 8% urheilutoimintaa sekä huvi- ja virkistystoimintaa.
Haastatteluiden kontaktoinnit osoittivat, että kaikki yksityisiksi hyvinvointialan palveluntuottajiksi
luokiteltavat toimijat eivät välttämättä tunnista toimivansa hyvinvointisektorilla. Tämä vaikuttaa
koskevan erityisesti toimialaluokan Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistystoiminta saralla toimivia
yksityisiä palveluntuottajia. Useampi haastatteluun valittu taho kieltäytyi haastattelusta perustellen,
ettei aihe kosketa hänen liiketoimintaansa.
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Kieltäytymiseen tunnistetaan vaikuttaneen myös osaltaan kysymyksissä näkynyt Siun sote -yhteistyö,
jota luonnollisesti kaikilla ei ole. Haastattelurunko lähetettiin valituille palveluntuottajille tutustuttavaksi etukäteen. Haastattelujen kautta kävi ilmi, että palveluntuottajien on haasteellista tunnistaa sekä nimetä omia yhteistyökumppaneitaan ja -verkostojaan. Osaltaan tätä voi selittää, etteivät he olleet paneutuneet haastattelukysymyksiin etukäteen riittävän syvällisesti.
Yhteistyöverkostot
Saman toimialan palvelutuottajien kanssa maakunnallisesti yhteistyötä haastatelluista ilmoitti tekevänsä nimeten yhteistyökumppanitahon/-t 57% ja muissa maakunnissa 22%. Vastaavasti muiden
toimialojen palveluntuottajien kanssa maakunnallisesti yhteistyötä haastatelluista ilmoitti tekevänsä 72% ja muissa maakunnissa 21%. Muiden sote-kuntayhtymien tms. kuin Siun soten kanssa yhteistyötä ilmoitti tekevänsä 15% haastatelluista. Viidesosa haastatelluista oli sitä mieltä, ettei yhteistyötä saman toimialan tuottajien kanssa ole lainkaan ja neljäsosa ei ottanut kysymykseen kantaa
lainkaan.
Olemassa oleva ja toivottu uusi yhteistyö Siun soten palvelualueiden kanssa
Haastatelluista kaikkiaan 82% ilmoitti tekevänsä yhteistyötä ainakin jonkin Siun soten palvelualueen
kanssa. Eniten yhteistyötä haastatelluissa tehtiin Siun soten ikäihmisten palveluiden kanssa, vähiten
ympäristöterveyden, terveystarkastajien ja eläinlääkärien kanssa. Haastatelluista 44% koki yhteistyön sujuvan hyvin, 20% koki sen sujuvan vaihtelevasti ja hakevan muotoaan tai olevan kankeaa ja
18% koki ettei yhteistyö toimi. Erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palvelut koettiin hyvänä
yhteistyökumppanina. Lähes kaikilla palvelualoilla yhteistyötä kuvattiin sekä erittäin toimivaksi,
mutta toisaalta erittäin haastavaksi. Useampi haastateltu oli todennut, että isompaan organisaatiokokonaisuuteen siirtymisen myötä yhteistyö on muuttunut byrokraattisemmaksi ja siten haasteellisemmaksi.
Haastatelluista eniten yhteistyön lisäämistä toivottiin terveys- ja sairaanhoitopalveluiden, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kanssa. Enemmän
yhteistyötä haluttiin myös aikuissosiaalityön palveluiden kanssa. Yhteistyön rakentamisen tarve tunnistettiin, mutta haastateltavat saattoivat kokea haasteellisena löytää sopivia foorumeita yhteistyön kehittämiselle.
Hyvinvointipalvelujen yhteistyön toimivuus ja säännöllisyys
Haastatelluista (kysymyskohtaan vastasi 71 haastateltavaa 72:sta) kertoi yhteistyönsä sujuvan hyvin
muiden hyvinvointipalvelujen tuottajien kanssa 77% ja palvelun tilaajan kanssa 76%. Työnjako on
selkeästi sovittu 72% haastateltavan mielestä. Hyvinvointipalvelujen yhteistyölle on määritelty yhteiset päämäärät 44%:n mukaan, 31% mukaan näin ei ole tehty. Hyvinvointipalvelujen kilpailuttaminen on toteutettu tasa-arvoisesti –väittämän kanssa samaa mieltä oli 30% haastatelluista, 34% oli eri
mieltä.
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Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehdään haastatelluista (n=72) 16%:n mukaan päivittäin tai lähes
päivittäin ja 44%:n mukaan viikoittain. ’Kerran kuukaudessa tai harvemmin’ ja ’Muutaman kerran
vuodessa’ vastasi yhteensä 36% haastatelluista, 4% haastatelluista kertoi, ettei säännöllistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ole. Yhteydenpitotapoina käytetyimmät olivat puhelimitse (61% haastatelluista) ja sähköpostitse (57% haastatelluista).
Toivotut yhteistyökumppanit ja –muodot
Saman toimialan palveluntuottajien kanssa maakunnallisesti toivoi uusia yhteistyökumppanuuksia
kaikkiaan 61% haastatelluista. 11% nimesi toivotun yhteistyökumppanin, jolloin toivottuna yhteistyön
muotona esiin nousi esimerkiksi yhteiset koulutukset. 32% haastatelluista ilmaisi, ettei yhteistyölle
ole tarvetta, halukkuutta tai aikaa.
Haastatelluista 7% oli harkinnut uusia yhteistyökumppanuuksia, mutta todennut liikaa resursseja kuluttavaksi. Osa toi esiin, ettei panostus yhteistyöhön tuo tarvittavaa tuotosta. Lisäksi kilpailu koetaan
joillakin toimi- ja palvelualoilla niin kovaksi, ettei yhteistyölle koeta löytyvän tilaa. Yhteistyökumppanitahoiksi haastatellut nostivat myös oppilaitokset esimerkiksi rekrytointiyhteistyön näkökulmasta.
Yhteistyöhön saman toimialan palveluntuottajien kanssa muissa maakunnissa kertoi haastatelluista
olevan valmiita 32%, loput eivät nähneet sille olevan tarvetta, halukkuutta tai aikaa. Nimettyjä yhteistyön muotoja olivat esimerkiksi benchmarkkaus ja hyvien käytänteiden vaihtaminen, sekä yhteiset koulutukset. Haastateltavat lisäsivät yrittäjäjärjestöt keskeisiksi tulevaisuuden yhteistyökumppaneiksi.
Muiden toimialojen palveluntuottajien kanssa maakunnallisesti yhteistyötä haastatelluista oli valmiita tekemään kaikkiaan 53%, mainiten yhteistyön muodoiksi markkinoinnin suunnittelun, koulutusten ja palveluiden kehittämisen. 6% nimesi toivomansa yhteistyökumppanin. Haastatelluista 46% ilmaisi, ettei yhteistyölle ole tarvetta, halukkuutta tai aikaa ja 1% oli harkinnut uusia yhteistyökumppanuuksia, mutta todennut liikaa resursseja kuluttavaksi.
Muissa maakunnissa muiden toimialojen toimijoiden kanssa yhteistyöhön oli valmiita kaikkiaan 21%
haastatelluista, pari nimeten yhteistyökumppanin. Osa nimesi hankkeita, joihin olisi hyvä päästä mukaan kehittämään omaa toimintaa, kuten markkinointia ja kilpailutusosaamista. Yhteinen nettialusta
koettiin toimivaksi muodoksi. 79% haastatelluista ei kokenut ko. yhteistyölle olevan tarvetta, halukkuutta tai aikaa.
Muiden sote-kuntayhtymien tms. kuin Siun soten kanssa valmius yhteistyökumppanuuteen oli noin
neljäsosalla haastatelluista, 6% nimesi halutun yhteistyökumppanitahon. Yhteistyön muodoiksi nimettiin hyvien käytänteiden kuuleminen ja ylipäätään yhteinen ideointi palveluiden kehittämiseksi.
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Toivotut keinot yhteistyön kehittämiselle
Haastatelluista 77% toivoi säännöllisiä tapaamisia maakunnan hyvinvointialan toimijoiden kesken. Osa
tarkensi, että tapaamisilla tulee olla selkeä agenda ja tavoite. 33% ehdotti muita keinoja; vertaistuellisia some-ryhmiä, yrittäjiä auttavaa anonyymia puhelinpalvelua, yhteisiä lounastapaamisia, infotilaisuuksia. Yritysvierailuja toivoi 20%, säännöllistä digitaalisin yhteyksin tapahtuvaa yhteydenpitoa 18% ja nettialustan kautta tapahtuvaa 17%.
Haastatelluista 67% haluaisi parantaa asiakaslähtöisten palvelujen yhteistä innovointia. Puolet
haastatelluista parantaisi hyvinvointipalvelujen kilpailutuksen sääntöjä ja toteutusta, 42% eri toimijoiden yhteistä päämäärätietoisuutta. Uuden teknologian hyödyntämistä hyvinvointipalveluissa parantaisi 33% haastateltavista. Muiksi parantamista kaipaaviksi asioiksi haastateltavat nimesivät asiakaskeskeisyyden lisäämisen yhteistyössä sote-kuntayhtymän toimijoiden sekä palvelua tuottavien yritysten toimesta, esimerkiksi erilaisten yhteisten ryhmien avulla. Lisäksi toivottiin yhteistä
markkinointiväylää sekä yhteisiä koulutuksia. Kilpailutuksissa toivottiin korostettavan laatua hinnan edellä.
Yhteistyön kehittämisen koordinointivastuun 67% haastateltavista toivoi ottavan jonkun kolmannen
neutraalin osapuolen. 43% haastateltavista oli sitä mieltä, että itse tulee olla aktiivinen yhteistyökumppaneiden suuntaan. Haastatelluista 28% oli puolestaan sitä mieltä, että muiden tulisia olla aktiivisempia heidän suuntaansa. Osa haastatelluista oli sitä mieltä, että kaikki kolme vaihtoehtoa ovat
keskeisiä yhteistyön kehittämisessä.
Asiakastyytyväisyyden mittaaminen, osaamisen kehittäminen ja toiminnan resurssit
Haastatelluista 71% kertoi mittaavansa säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä, 18% kertoi etteivät he
mittaa säännöllisesti ja 11% koki ettei asiakastyytyväisyyden säännöllinen mittaaminen koske heitä.
Palveluohjauksessa eri toimijoiden roolit selkeästi määritellyiksi koki 53% haastatelluista, joiden palvelua palvelunohjaus koski.
Haastatelluista 90% kertoi hyödyntävänsä henkilöstönsä osaamista toimintansa kehittämisessä ja
suurin osa heistä piti sitä myös itsestään selvyytenä. Henkilöstön osaamista säännöllisillä koulutuksilla kertoi ylläpitävänsä 83% haastatelluista. Osa kertoi, että koulutuksissa käydään, mutta ei välttämättä säännöllisesti.
Haastatelluista 82% oli sitä mieltä, että heillä on riittävästi resursseja vastata asiakkaidensa palvelutarpeisiin, 13% oli asiasta eri mieltä. Toimintasuunnitelmaa ja sen tavoitteiden toteutumista kertoi
seuraavansa 53% haastatelluista. Kolmannes haastatelluista ei seuraa toimintasuunnitelman ja tavoitteiden toteutumista ja 15% haastatelluista koki, ettei asia koske heitä. Taloudellisen kokonaistilanteensa koki haastatelluista 88% olevan hyvän, 8% ei ollut tilanteeseensa tyytyväinen.
Omassa organisaatiossa tulevien kolmen vuoden osaamisen kehittämisen tarpeista keskeisimmiksi
haastateltavista 58% nimesi Tietojärjestelmät ja digiosaamisen vahvistamisen.
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Palveluiden kehittämisen nimesi 43% haastatelluista ja kolmanneksi eniten nimettiin Verkostoosaamisen kehittäminen (39% haastatelluista). Noin kolmannes haastateltavista kertoi osaamisen
kehittämisen tarpeita olevan taloushallinnossa ja asiakkuudenhallinnassa tulevina lähivuosina.
Yhteistyöverkostoihin liittyvien osaamisen kehittämisen tarpeiden nimeämisessä haastateltavat olivat varovaisia. Eniten arvioitiin tarvittavan osaamisen kehittämistä Verkosto-osaamisessa (26% haastatelluista) ja Palveluiden kehittämisessä (22% haastatelluista). Muita kuin vaihtoehtoina olleita osaamisen kehittämistarpeita haastateltavista näki olevan 14% omaan organisaatioon liittyen ja 19% yhteistyöverkostoja koskien. Omaa alaa koskevat koulutukset aiheista traumat, ergonomia ja hankalien
tilanteiden kohtaaminen, työhyvinvointiin liittyvä osaaminen ja digiosaamiseen liittyen sosiaalinen
media nimettiin. Yhteistyön lisäämistä ehdotti usea haastatelluista, tavoitteena yhteisen ymmärryksen ja kilpailutustilanteiden avoimuuden sekä asiakaslähtöisyyden lisääminen.
3.3 Arvoverkkokuvaukset
FCG Konsultointi Oy laati ennakkoon esimerkkimallikuvauksen arvoverkoista (kuva 1) toimiala- ja toimintaympäristötietoon pohjautuen. Haastatteluilla saatuihin tietoihin perustuen arvoverkkokartoituksen toteuttajat laativat niin ikään arvoverkkokuvaukset nykytilanteesta (kuva 2) ja mahdollisista
uusista arvoverkostoista (kuva 3). Haastatteluissa ei noussut esiin riittävästi yksilöitävissä olevia arvoverkkotoimijoita nimettäviksi kuvauksiin.

Kuva 1. FCG Konsultointi Oy:n esimerkkimalli arvoverkkokuvauksesta ennen arvoverkkokartoitusta.
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Kuva 2. Haastattelujen perusteella FCG Konsultointi Oy:n luoma arvoverkkokuvaus-esimerkkimalli.

Kuva 3. Haastattelujen perusteella FCG Konsultointi Oy:n luoma Yhteistyöverkosto ja valmius uusiin
arvoverkkoihin Siun soten kanssa –mallinnus.
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Hankkeen toteuttajien näkökulmasta sote- ja hyvinvointitoimialan arvoverkko-kokonaisuus maakunnassa on haastatteluissa esiin nousseita laajempi ja moninaisempi (kuva 4). Kuvaus esiteltiin (liite 6)
yksityiskohtaisesti hankkeen päätösseminaarissa, joka myös taltioitiin (liite 7).

Kuva 4. Hankkeen toteuttajien näkemys Pohjois-Karjalan hyvinvointialan arvoverkko-kokonaisuudesta.
Tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin asiakkaan tarpeet ja toiveet tulevat määrittämään palvelut,
joihin hänet ohjataan maakunnan sote- ja hyvinvointitoimialan ekosysteemissä, joka koostuu toimijoiden muodostamista erilaisista arvoverkoista. Oikea-aikainen, relevantti, riittävän kattava tieto
asiakkaasta sekä saatavilla olevista palveluista (eli eri arvoverkkotoimijoista) on oltava kussakin palveluohjaustilanteessa ja kullakin arvoverkkotoimijalla käytettävissä ymmärrettävässä muodossa
ajasta, paikasta ja toiminnosta riippumatta.
3.4 Lopetustilaisuus
Hyvinvointialan arvoverkot Pohjois-Karjalassa -hankkeen loppuseminaarin valmistelutyö käynnistyi
elokuun alussa. Seminaarin ohjelmaa valmisteltiin Siun soten kehittämispäällikkö Heli Aallon kanssa.
Loppuseminaarin ohjelman (liite 8) aamupäivä käsitteli Sote -tietovarantoja. Asiantuntijana kansallisille tietovarannoille oli prof. Pekka Neittaanmäki Jyväskylän yliopistosta.
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Vastaavasti alueellisista sote -tietovarannoista esitelmöi Siun soten kehittämispäällikkö Karri Poutanen. Ennen lounasta esiteltiin Hyvinvointialan arvoverkkokartoituksen tulokset. Iltapäivän ohjelmassa
oli alustus palvelumuotoilusta Luonnonvarakeskuksen tutkija Henna Konun esityksellä. Loppuseminaari päättyi hanketyöntekijöiden Katariina Eskelisen ja Anneli Muonan esitykseen ’Hyvinvointialan
arvoverkot Pohjois-Karjalassa ja kuinka tästä eteenpäin’.
Loppuseminaariin osallistui 78 seminaarilaista. Palautekyselyyn vastasi vain 6 osallistujaa. Osallistujien mielestä tilaisuus vastasi odotuksia, tilaisuuden asiasisältö oli hyvä, alustajat asiantuntijoita ja
käytännön järjestelyt toimivat hyvin. Kaikki palautteeseen vastanneet osallistujat haluavat olla jatkossa mukana mahdollisessa uudessa hankkeessa, jossa kehitetään liiketoimintamalleja ja -yhteistyötä sekä asiakasprosesseja.
Jo aiemmin erilaisissa verkostoissa ja sidosryhmäpalavereissa oli noussut esiin huoli palvelujentuottajien näkyvyydestä Siun soten palveluohjaajille. Järjestetyn loppuseminaarin yhteyteen palveluntuottajien minimessut sopivat luontevasti.
Siun soten toiminta-alueen yksityisille palveluntuottajille tarjottiin mahdollisuus esitellä minimessuilla organisaatiotaan ja omaa palvelutuotantoaan. Esittelijänä pisteillä toimivat terveysalan opiskelijat, jotka myös auttoivat esittelypisteiden rakentamisessa. Hyvinvointialan palveluntuottajien
esittelypisteitä minimessuilla oli 19. Siun soten työntekijöitä hankkeen päätöstilaisuuteen osallistui
parikymmentä, joista suurin osa palveluohjaajia. Saadun palautteen perusteella minimessut koetiin
hyväksi yhteistyön muodoksi. Minimessut päätettiin jatkossa toteuttaa vuosittain, järjestelyvastuun
tapahtumasta ottaa Karelia-ammattikorkeakoulu.
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4 YHTEINEN NÄKEMYS JA SUOSITUS TOIMIALAN KEHITTÄMISESTÄ MAAKUNNASSA
Hankkeen toteutuksen aikana muodostui kuva, ettei yhteinen näkemys Pohjois-Karjalan hyvinvointitoimialalta eri toimijoilla ole vielä yksityiskohtaisen selkeä. Tahtotilaa yksityisten ja julkisen toimijatahojen yhteistyöhön ja kumppanuuteenkin on, mutta eri syistä ja siten mahdollisesti erilaisista
tarkoitusperistä käsin. Yhteiskehittämiseen ja yhteistyöhön vaikutetaan olevan periaatteessa valmiita suurelta osin, mutta erilaiset lähtökohdat, arvomaailmat ja rajalliset resurssit näyttävät muodostavan haasteita käytännön etenemisiin.
Suosituksena toimialan kehittämiseksi maakunnassa ehdotamme:
1) Seudullisia ja paikallisia yhteistyötä ja verkostoitumista edistäviä toimenpiteitä toteutetaan
koordinoidusti ja säännöllisesti. Sovittava, kuka koordinoi muuttuvaa hyvinvointialan ekosysteemiä
maakunnassa ja kuka/ketkä sen osana olevia arvoverkkoja.
2) Vahvistettava yhteinen arvopohja yhteistyölle, sovittava yhteiset tavoitteet ja luotava pelisäännöt. Toimijoiden sitouduttava näihin sovitusti.
3) Yhteisen alustan rakentamisen aloittamista; vaiheistetun toteuttamissuunnitelman laatiminen ja
sen toteuttamisen aloittaminen askel kerrallaan.
4) Uudenlaisten asiakaskeskeisten palvelupolkujen rakentaminen aloitettava monitoimijaisesti (kotoa terveyspalveluiden viidakosta takaisin kotiin -ajatuksella). Hyvinvointitoimijat sidosryhmineen
yhdessä.
Ensimmäisenä askeleena näemme maakunnallisen pidempikestoisen hyvinvointitoimialan yleisen kehittämishankkeen rakentamisen yhteisen laaja-alaisen kehittämistyön resurssoimiseksi. Hanke ns. ulkopuolisena lisäresurssina mahdollistaisi toimijoiden säännöllisen yhteen kokoamisen keskinäisen
kiinteän vuoropuheluyhteyden aikaan saamiseksi sekä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien eri
muotoisten yhteistyötoimien käynnistämisen.
Yhteisen kehittämistyön perustaksi tulee nähdäksemme sopia yhteinen arvopohja sekä laatia avoimen
vuoropuhelun kautta yhteiset toimintapelisäännöt ja tavoitteet. Jokaisen arvoverkon toimijan tulee
sitoutua omalta osaltaan toimimaan kohti yhteistä päätettyä visiota. Vain yhteistyöllä ja toimintaprosesseja aidosti yhdessä parantaen pystytään saavuttamaan todellista vaikuttavuutta ja pitkän aikavälin kustannussäästöjä.
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