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Viitekehyksen tarkoitus

Tässä dokumentissa kuvataan 
valinnanvapauskokeiluiden sote –keskuksissa 
tapahtuvaa sosiaaliohjausta.

Viitekehyksen tavoitteena on selkiyttää ja kuvata 
sote–keskusten sosiaaliohjausta ja antaa yhteinen 
toimintamalli työskentelylle.

Viitekehys toimii pohjana, jota kokeilukaupungit ja 
myös muut toimintamallista kiinnostuneet kunnat 
voivat vapaasti hyödyntää.
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Sosiaaliohjaus sote -keskuksissa

Hämeenlinna Jyväskylä Tampere

Kaupungin väestö 

ja terveysasemat

Asukasluku 67 000

Kokeiluun osallistunut väestö 18 

000

- 8 kaupungin omaa

terveysasemaa, joista 2 osallistui

kokeiluun

- 5 yksityistä kokeiluasemaa

Asukasluku 141 305

Kokeiluun osallistunut väestö 

136 547 (30.4.2019)

- Jytellä 11 terveysasemaa, joista 8 

osallistui kokeiluun ja 3 

ostopalveluterveysasemaa, jotka 

eivät osallistuneet kokeiluun

- Yksityisiä terveysasemia 

kokeilussa oli mukana 5 kpl

Asukasluku 235 500  Terveysasemia 

yhteensä 15

- 8 kaupungin omaa 

- 3 ostopalveluterveysasemaa

- 4 valinnanvapauskokeilun 

yksityistä terveysasemaa 

(1.4.2017- 30.9.2019)

Sosiaaliohjauksen 

toteutustapa 

kokeiluissa

Sosiaaliohjaus 1.4.2018 alkaen 

terveysasemilla:

• Yksityisten tuottajien 

väestöpohja kokeilun lopussa

n.4000 henkilöä. 

• Sosiaaliohjaus kuului tuottajille 

maksetttavaan korvaukseen

• Hankkeeseen palkattu 

sosiaaliohjaaja, joka jalkautui 

julkisille kokeiluasemille (2kpl) 

1pvä/vko/terveysasema

Sosiaaliohjaus terveysasemilla 

20.2.2017 alkaen:

• Yksityisten tuottajien väestöpohja 

30.4.2019 6204 henkilöä

• Yksityiset terveysasemat ostivat 

alihankintana sosiaaliohjauksen 

yksityisiltä palveluntuottajilta

• Sosiaaliohjaus on huomioitu 

tuottajille maksettavassa 

kapitaatiokorvauksessa, 

10€/asiakas

• Hankkeeseen palkattu 

projektityöntekijä 01/2018, jonka 

tehtävänä on ollut kehittää ja tehdä 

sosiaaliohjausta Jyten

terveysasemilla

• 2019 vuodenalusta Jyväskylän 

kaupunki halusi tarjota 

sosiaaliohjausta kaikilla Jyten

terveysasemilla. Asemilla on 

ohjausta 2-4pv/kk ja lisäresurssi on 

tullut eri sosiaalipalveluista 

(aikuissosiaalityö hoitanut 2, 

kotoutumispalvelut 1 ja 

vanhuspalvelut 1 asemaa)

Sosiaaliohjaus 1.4.2017 alkaen 

terveysasemilla:

• Kokeilun neljän yksityisen 

palveluntuottajan sosiaaliohjaus 

suoritekorvattuna palveluna, 

väestöpohja yht. 2 700 

• Kaupungin jalkautuva 

sosiaaliohjaus yhdellä ta:lla    1 

pv/vk, väestöpohja 31 000 

• Vireillä kaupungin jalkautuva 

sosiaaliohjaus kaupungin ja 

yksityisen toimijan allianssi-ta:lla, 

väestöpohja 20 000 

• 3/2019 alkaen yhdellä ta:lla 

yksityisen lähitorin tuottama 

sosiaaliohjaus ta:n 

ajanvarauksella, lisäksi yleinen 

palveluohjaus ilman 

ajanvarausta,

väestöpohja 36 000 
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Sosiaaliohjaus sote -keskuksissa

Hämeenlinna Jyväskylä Tampere

Sosiaaliohjauksen 

asiakasmäärät 

kokeilun aikana

Ajalla 1.4.2018-30.4.2019:

Käynnit 122

Puhelut 128

Peruuttamattomat käynnit 4

Muut 2 (kotikäynti)

Konsultointi 6

Asiakkaita

Julkisella 137

Yksityisellä 43

Julkisilla palveluntuottajilla:

Ajalla 15.3.2018-30.4.2019:

Käynnit 295

Puhelut 100

Peruuttamattomat käynnit 33

Muut (konsultointi, 

asiakirjamerkintä) 14

Yhteensä 442

Yksityisillä palveluntuottajilla:

Ajalla 7.9.2017-31.10.2018

Käynnit 76

Puhelut 3

Peruuttamattomat käynnit 14

Yht. 93

Ajalla 1.4.17 - 30.4.19:

Linnainmaa, väestö 31 000 

Käynnit 190

Asiakkaat 129

Käyntiä / asiakas 1,5

Tammelakeskus, väestö 36 000 

Käynnit 8 (1 kk ajalta)

Asiakkaat 6

Käyntiä / asiakas 1,4

Kokeilun yksityiset, väestö 2 700 

Käynnit 34

Asiakkaat 22

Käyntiä / asiakas 1,5

Millaisia 

asiakasprofiileja 

voidaan tunnistaa

Naisia 64 Miehiä 67

Työttömiä 41

Eläkeläisiä 40

Opiskelijoita 2

Työssä olevia 5

Vanhempainvapaalla 2

Sairauslomalla 6

Muut 12

Julkisella palveluntuottajalla:

Naisia 277    Miehiä 176

0-17v.   7      18-29v. 38

30-49v. 92    50-64v. 98

65-79v. 131  80→v.   40

Työttömiä                     55

Eläkeläisiä                   126

Opiskelijoita                13

Työssä olevia              11

Vanhempainvapaalla  3

Sairauslomalla            13

Muut                             10

Linnanmaa 

Naisia 79    Miehiä 50

Ikä v       Asiakkaat     Käynnit

15-49           41                 58

50-64           44                 66

65-74           16                 29

75-84           25                 29

85 - 6                    8

Kokeilun yksityiset

Naisia 15  Miehiä 7

Ikä v       Asiakkaat     Käynnit

15-49           10                 13

50-64             8                 11

65-74             1                   1

75-84           3                   9



28.10.20195

Sosiaaliohjaus sote -keskuksissa

Hämeenlinna Jyväskylä Tampere

Ohjauksesta

koituneet hyödyt 

asiakkaille 

Ennaltaehkäisevää palvelua sekä

ohjautuminen oikeiden

palveluiden piiriin

Asiakkaiden tilanteiden ja 

asioiden nopea ohjaaminen

Palvelutarjonnan esiin tuominen 

asiakkaille

Asiakkaan tilanne arvioidaan 

kokonaisuutena ja tarvittaessa 

heidät ohjataan tarkoituksen 

mukaisiin palveluihin.

Kokemusasiantuntija on 

kerännyt asiakkaiden 

kokemuksia havainnoimalla 

tapaamisia sekä haastattelemalla 

heitä. Yleisesti palvelusta on 

pidetty ja koettu se 

hyödylliseksi.

Asiakkaiden itsensä kertomat 

hyödyt, talous on kohentunut.

”Kevyellä ohjauksella” vältetään 

raskaammat palvelut

Onko ohjaamiselle 

laadittu kriteereitä?

Asiakkaille tarjottu ja annettu 

aikoja matalan kynnyksen 

periaatteella

Sosiaaliohjauksen

palvelutarjonta tullut paremmin

esille asiakkaille

Matala kynnys ohjaamisessa, 

periaatteella ”vääriä asiakkaita ei 

ole”

Terveystarkastusten yhteydessä 

tarjotaan asiakkaalle 

sosiaaliohjaajan kontaktia.
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Sosiaaliohjaus sote -keskuksissa

Miten/mistä 

sosiaaliohjaajalle 

on ohjauduttu?

asiakas 41

ei tietoa 26

hoitaja 34

lääkäri 20

Sos.tt              3

Omainen 4

Fysioterapeutti  1

Sosiaalityöntekijä 3

Fysioterapeutti 1

Avosairaanhoidon lääkärit ja 

sairaanhoitajat, psykiatrinen sh, 

päihdehoitaja, depressiohoitaja. 

Vuodeosastojen ja sairaalan 

sostt, sosiaalipalvelut, 

puheterapeutti, omainen, asiakas 

itse varaa ajan, psykologi, 

kuntoutuksen ja 

terapiapalveluiden sostt, 

palvelujohtaja

Terveysaseman lääkäreiden, 

hoitajien ja muiden th-

ammattilaisten ohjaamana.

1/2019 alkaen mahdollisuus

myös suoravastaanottoon ilman 

ajanvarausta kaupungin yhdellä 

terveysasemalla (1 pv/viikko)

Hämeenlinna Jyväskylä Tampere

Ohjauksesta 

koituneet hyödyt 

palveluntuottajalle

Sosiaaliohjauksen säännöllisyys 

ja nopea ohjaus tuonut hyvää 

palautetta

Huomioitu kuinka 

terveyspalveluiden ja 

sosiaalityön yhteistyö asiakkaan 

kanssa tuo hyviä tuloksia 

asiakastyössä ja työ on 

saumatonta

Terveyspalveluiden henkilöstön 

tietoisuus sosiaali-, työllisyys- ja 

Kelan palveluista, sekä 

järjestötoiminnasta lisääntyy, 

kun yhteystyö sosiaaliohjaajan 

kanssa on säännöllistä ja 

saumatonta. 

Sosiaaliohjaaja voi ”valmistella” 

asiakkaan terveydenhuollon 

työntekijän vastaanotolle esim. 

ohjaaja voi selvittää, minkä 

lausunnon asiakas tarvitsee.

Terveysasemalta ei ole pyydetty 

erillistä palautetta.

Yksittäisten työntekijöiden 

palaute, helpottaa työskentelyä 

ja voi keskittyä omaan työhönsä.
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Sosiaaliohjaus sote -keskuksissa

Hämeenlinna Jyväskylä TampereOhjautuminen

sosiaaliohjaajalta 

eteenpäin

Ajan varaus sosiaaliohjaajalle

A-klinikan sh Mikko Kemppainen, Irmeli 

Toivanen

Eläkeselvittelyt

Työkykyselvitykset

Esitteitä toiminnoista Lammilla

ikäihmisten palvelut, toimeentulotuki

Isännöitsijä

Kuntouttava työtoiminta

Kelan etuudet, toimeentulo, täydentävä ja 

ehkäisevä, vuokravakuusasiat, 

maksusitoumukset

Valitus muutoksen hakuun

Asumistuet ja hoitotuet, 

äitiyspäivärahahakemus

matkakulut

Psyk.sh

kompassi

Lastensuojelu

tehty kotikäynti

tehty kuntoutushakemus

Ulosottovirastoon soitto

Vammaistuki-omaishoidontuki-hakemuksia

varattu aika lääkäriin

Ohjattu talous- ja velkaneuvojalle

Kodin puhtaus- ja siivouspalvelut

Edunvalvonta

Työvoimanpalvelut sekä työvoimakoulutus

Työnhaku ja hakuvahdit

Sosiaalihuollon palvelupyyntö

Aikuissosiaalityö

Pankki/perunkirjapalvelut

Uudelleen koulutus, Vanajaveden koulutus

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Muuttopalvelu

Asuntohakemukset

Verotoimisto

Virkistystoiminta, yhdistys ja järjestö

Ammattiliitto

Päivystävä sosiaalityö

Kela: Kuntoutuskurssi, hoitotuki, 

toimeentulotuki, asumistuki, sairauspäiväraha, 

työkyvyttömyyseläke, vaativa lääkinnällinen 

kuntoutus, vammaistuki

Seurakunta(diakoni, 

perheasianneuvottelukeskus, perhekerho) 

Sosiaalipalvelut (aikuissosiaalityö, 

vanhuspalvelu, vammaispalvelu, 

lapsiperheiden sos.palvelu, kotoutumispalvelu, 

SAS-ryhmä)

Yksityinen palveluntuottaja, itse maksettavat 

palvelut

Julkiset terveyspalvelut(lääkäri, psykologi, 

apuvälinelainaamo, fysioterapia, 

depressiohoitaja, päihdehoitaja, 

diabeteshoitaja)

Yhdistykset: eläkeläisjärjestöt, työttömien 

yhdistykset, Sovatek, Vapari, Katulähetys, 

Kuiville pyrkivien tuki, MTHL, Yrittäjät, Mataran 

toimintakeskus, Takuusäätiö, Ensi- ja turvakoti, 

Hope, Ammattiliitot

Vuokrataloyhtiöt

Erikoissairaanhoito

TE-toimisto, monialainen yhteispalvelu TYP

Pankki

Ohjaamo

Edunvalvonta

Sairaala: stt, pkl, päivystys

RISE

Taloyhtiön isännöitsijä

Vakuutusyhtiö

Talous- ja velkaneuvonta

Oikeusaputoimisto

Työterveys

Työeläkeyhtiö

Kouluterveydenhuolto

Kaupungin liikunta- ja kulttuuripalvelut

Verotoimisto

Posti

Ulosottovirasto

Velkoja tahot

Maahanmuuttovirasto

Potilasasiamies

Maistraatti

ARA: korjausavustukset

Etsivä Nuorisotyö

Kansalaisopisto

Poliisi, hätäkeskus

Taidetyöpaja

Kaupungin arkisto

Kela 

Kotihoidon asiakasohjaukseen

Gerontologinen avososiaalityö

Sosiaalitoimiston omatyöntekijät

Verve

Talous- ja velkaneuvonta

Takuusäätiö

Asuntotori

Kotitori (ikäihmisten palvelut)

Hammaslääkäri

Mainio ja Kototori (maahanmuuttajien 

palvelut)

Oikeusaputoimisto

Eläkeselvittely

Perhetyö

Mielenterveys kahvila

Lastenvalvoja
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Sosiaaliohjaus sote-keskuksessa

Onko ohjauksen ja 

virkatyön

yhdyspinnassa 

mitä ongelmia?

Sote-keskusten 

sosiaaliohjauksen roolin 

ymmärtäminen, sosiaaliohjaus ei vie 

keneltäkään asiakkaita eikä korvaa 

olemassaolevia palveluita

Asiakkaan ohjaaminen 

viranomasipalveluihin vielä 

kankeaa, koska ei voida varata 

asiakkaille suoraan aikoja esim. 

sosiaalipalveluihin.

Sote-aseman sosiaaliohjaajan hyvä 

olla muu kuin kunnan virkaatekevä 

sosiaaliohjaaja. Tämä helpottaa 

ohjauksen tekemistä sote-asemalla.

Ei.

Parempi ohjautuvuus 

sosiaalitoimiston omiin palveluihin.

Sosiaaliohjaajan

rooli ja toiminta-

edellytykset

Tarjota ennaltaehkäisevää 

sosiaalipalvelua ja tuoda palveluverk

osto lähemmäs asiakasta

Helposti lähestyttävä asiantuntija ja 

laaja-alainen osaaminen

Toimii terveysasemalla 

tiedontuottajana terveydenhuollon

henkilöstölle muista asiakkaalle 

tarpeellisista palveluista.

Sote-aseman sosiaaliohjaajalla tulee 

olla laaja-alainen paikallinen

tietämys eripalveluista (mm. 

sosiaalipalvelut, Kela, järjestöt).

Kyky kartoittaa asiakkaan tilanne 

kokonaisuutena.

Hyvät yhteistyötaidot.

Vankka ammattitietämys kunnan 

palveluista.

Rohkeus työskennellä yksin 

erilaisessa työyhteisössä.

Hämeenlinna Jyväskylä Tampere

Miten on informoitu 

muita ohjaavia 

tahoja

Terveysaseman henkilökunnan 

tiedottaminen henkilökunnan 

tiimeissä, kahvipöydässä

Ohjeistuksen, esitteiden ja 

julisteiden avulla,  s-postin

välityksellä

Artikkeleita paikallislehdissä  

sosiaaliohjauksesta .

Terveysasemien henkilökunnalle

käyty kertomassa toiminnasta, sekä 

säännöllisesti tiedotettu 

s-postilla henkilökuntaa 

sosiaaliohjauksesta. 

Kuntalaisia informoitu 

kuntalaisilloissa, kaupungin 

lehdessä sekä terveysasemien 

avoimien ovien –tapahtumissa ja 

ilmoitustauluilla.

Terveysaseman henkilökunnalle 

pidetty pari infotilaisuutta, 

lääkäreille vielä erikseen oma 

tilaisuus.

Sähköpostimuistuttelua 

osastonhoitajan kautta.

Kahvipöytäinfot.



28.10.20199

Sosiaaliohjaus sote-keskuksessa

Hämeenlinna Jyväskylä Tampere

Haasteita, 

kehitysehdotuksia

Asiakkaiden ohjautuminen 

palveluun vielä helpommin ja 

useampana päivänä viikossa,  

myös ilman ajanvarausta

Kaikille terveysasemille

sosiaaliohjauksen palvelu

Sosiaaliohjaajan työtä 

terveysasemilla tulisi tehdä vielä 

näkyvämmäksi.

Yhteisvastaanotto muiden 

terveydenhuollon henkilöstön 

kanssa tulisi mahdollistaa 

organisaation kautta →

vakiintuneet ajat yhteisajoille.

Tiedon ylläpitäminen, jos 

työskentely ainoastaan 

terveysasemalla.

Sosiaaliohjaukseen 

soveltuvien asiakkaiden 

tunnistaminen jo 

ajanvarauksesta lähtien, 

mukaan lukien sähköiset 

asiointikanavat. Osa 

asiakkaista voitaisiin ohjata 

ensin sosiaaliohjaajalle ja  

sen jälkeen tarvittaessa th-

ammattilaiselle.

Miten kirjataan? Terveys-Effica, Life care, Z-

ja SPAT-koodit

Suostumus-

lomake otetaan käynnin 

yhteydessä

Omaseuranta, tilastointi exceliin

Kirjaukset tehdään rakenteellisesti 

terveys-Efficaan, tilastointi 

käyntisyiden ja SPAT-koodien 

mukaan. Lisäksi vapaamuotoista 

tilastointia ilman asiakastietoja 

tehdään excel-taulukkoon. 

Terveydenhuollon 

tietojärjestelmän Pegasos.

Sosiaalipuolen Efficaan 

ainoastaan, jos asiakkaalla 

on jo omatyöntekijä 

sosiaalitoimessa.

Tapauskohtainen tilastointi 

ilman asiakastietoja exceliin.


