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Esityksen sisältö 

Lähipalvelut ja palveluverkkotyöryhmä on valmistellut 

seuraavia asioita: 

 

• Keski-Suomen sote –palvelumalli 

• Optimaalisen palveluverkon simulointityökalu 

• Asukkaiden osallisuuden ja kuntien hyvinvointivastuun 

määrittely 

 

2.5.2016 



SOTE erityis- 
palvelut 

ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut  

SOTE Lähipalvelut  Palveluohjaus  

Liikkuvat palvelut 

Yhteistyö (sote, kunta, yhdistykset, järjestöt) 

PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA 

Sähköiset palvelut ja -asiointi,  omahoito 

Yksi asiakas, yksi suunnitelma  



NÄKÖKULMA ASIAKASLÄHTÖISYYTEEN 
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Yhtei
sö 

Perhe 

Asiakas 

Työ 

Har-
rastuk

set Esh 

Sos 

Pth 

Asukaslähtöisyys (koko väestö; ennakointi) 

Asiakaslähtöisyys 



      palveluohjaus  
Palveluissa 

ohjautuminen  

PALVELUOHJAUSJÄRESTELMÄ 

Palveluneuvonta/    
Palveluihin ohjaus 

Contact Center 

           Tiedon hankinta itsepalveluna   

10%-20% 80 - 90% 

Anu Pihl 3.6.2015 

Palvelutarve 



Sote- / Hyvinvointikeskus 
Toiminnat perusteena ovat paikalliset tarpeet 

Yhteistyö  tilaratkaisuissa ja toimintatavoissa 

 

 
- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

- palveluohjaus ja palvelun/ hoidontarpeen 

arviointi 

- perusterveydenhuolto 

- kuntoutus 

- rakenteellinen ja käytännön sosiaalityö 

- mielenterveys- ja päihdetyö 

- vammaistyö 

- perhetyö 

- työterveyshuolto 

- yhteistyö kolmannen sektorin kanssa 

- yritysyhteistyö 

- sote erikois- ja erityispalvelut ja tuki   

 

Hyvinvointitupa 
- Kunnan, järjestöjen, valtion, soten, yritysten, 

kansalaisten omat palvelut saman katon tai 

verkoston alla 

- Joka paikkakunnalla oman näköinen mutta 

paikallisesti koordinoitu  

 

KUNNAN HYVINVOINTITYÖ JA SOTE -KESKUS  

Osallistuva ja 
voimaantuva 

asukas/asiakas,  
läheiset ja 
lähiyhteisö 

Kunnan 
hyvinvointityöryhmä 

Erikois- ja erityispalveluiden tuki ja  palvelut   

Hyvinvointitiimi 



Hyvinvointikeskus/Hyvinvointitupa 

2.5.2016 

• Sote-/Hyvinvointikeskukset ovat eri kokoisia (erilainen 

palveluvalikoima) eri kunnissa/alueilla 

• Niiden sisältö suunnitellaan paikallisista tarpeista lähtien 

erikois- ja erityispalveluiden tuki mukaan lukien  

• Hyvinvointituvat ovat pääsääntöisesti kunnan tai kunnan 

sekä järjestöjen yhdessä organisoimaa palvelua ja 

toimintaa 

• Hyvinvointituvassa voidaan tuottaa sote –palveluita tai 

hyvinvointituvan toimintoja voidaan tuottaa 

hyvinvointikeskuksessa paikkakunnan asukastarpeiden 

mukaisesti 

 

 



2. Taso 
Sote-lähipalvelut 
Liikkuvat ja sähköiset palvelut 

kotiin, kotihoito ja –sairaala, 

kuntoutus- ja terapiapalvelut, 

tukihenkilö toiminta, 

erityisryhmien asuminen ja 

päivätoiminta, perhe- 

hoidon järjestäminen,   

omaishoidon tuki, päihde- 

vammais- ja 

mielenterveyspalvelut, 

terveydenhuolto, ensihoito, 

pitkäaikaishoito, 

apuvälinepalvelut, 

sosiaalipalvelut, kriisipalvelut,  

työterveyshuolto 

  

  

 

3.Taso  

Sote-erityispalvelut 
• erikoissairaanhoito 

• vaativa päivystys 

• turvakoti  

• erityisosaamista vaativa:  

    - ikääntyvien palvelu  

    - lasten, nuorten ja perheiden 

       palvelut, sijaishuoltoyksikkö  

    - vammaispalvelu,  

    - päihde-, mielenterveys- ja aikuis- 

       sosiaalityö 

• omais- ja perhehoidon keskus  

• sosiaali- ja potilasasiamies,  

     (”sotevahti”) 

• saattohoidon koordinointi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palveluohjaus 

Sähköiset palvelut ja -asiointi, omahoito 

 1. taso  

Arjen lähipalvelut 
Kauppa, apteekki, pankki, 

optikko, kirjasto, bussit ja 

palvelukyydit, 

yhteispalvelupisteet, 

kulttuuri- ja 

liikuntaharrastuspaikat, 

kansalais- ja työväenopistot, 

poliisi, 

maahanmuuttajapalvelut, 

virkistysalueet, 

työllisyyspalvelut 

 

Esteettömyyden 

edistäminen, teiden 

kunnossapito, tietoliikenne ja 

ICT-tuki, hyvinvointia tukeva 

kaavoitus, ensivaste-

toiminta, toimintatilojen 

mahdollistaminen 

kuntalaisille, yhteistyö 

järjestöjen, seurakuntien ja 

yritysten kanssa.  

 Yksi asiakas, yksi suunnitelma 

KAIKKIEN IKÄRYHMIEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUMALLI 

Yhteistyö (sote, kunta, järjestöt, yritykset) 

Liikkuvat palvelut 



Petri Oinonen 2.5.2016 

2.Taso Maakunnalliset  

palvelut 

3.Taso Kansalliset 

 erityispalvelut 

Palveluohjaus 

Sähköiset palvelut ja –asiointi, omahoito 

1.Taso Lähi- ja 

peruspalvelut 
Perheiden arki ja elinolot: 

asuminen, asuinalue, 

yhteisöllisyys, 

harrastustoiminta, 

toimeentulo, työn ja perheen 

yhteensovittaminen jne. 

Avoimet yhteiset 

peruspalvelut: 

neuvolat, varhaiskasvatus, esi- 

ja perusopetus, aamu- ja 

iltapäivätoiminta, 

opiskeluhuolto, kulttuuri, 

liikunta, nuorisotyö, sosiaali-

huoltolain mukaiset palvelut 

(perhetyö, kotipalvelu jne.), 

avo- ja suun terveydenhuolto, 

työvoimapalvelut, SRK:n ja 

3.sektorin toiminta jne. 

 

Maakunnalliset 

erityispalvelut:  

lastensuojelulain 

mukainen työskentely, 

vammaispalvelut, 

kuntoutus, kasvatus- ja 

perheneuvola,  toisen 

asteen koulutus, lapsi-

oikeudelliset palvelut, 

perhesovittelu, 

tehostettuperhetyö, 

erikoissairaanhoidon 

avohoito,  etsivä 

nuorisotyö, 

kotouttaminen jne. 

Maakunnallinen 

osaamis- ja 

tukikeskus: 

tutkimus, kehittämis- ja 

koulutustoiminta, 

konsultaatio, 

sijaishuoltoyksikkö, 

lasten ja nuorten 

päihdekuntoutus, 

erikoissairaanhoidon 

osastohoito, eriytynyt 

erityisopetus, 

sairaalaopetus, ensi- ja 

turvakoti jne. 

 

 

Kansallinen 

taso – erityis-

erityistaso: 

oikeuspsykiat-

riset palvelut, 

lastensuojelun 

vaativa erityis-

osaaminen, 

moniongel-

maiset maahan 

muuttaja lapset 

ja nuoret, 

rikosseuraamus 

ym. erityis-

erityispalvelut  

Yksi asiakas, yksi suunnitelma 

Yhteistyö (sote, kunta, järjestöt, yritykset) 

PALVELUMALLI - LAPSET, NUORET JA PERHEET 

Liikkuvat palvelut 



2. Taso 

Sote-lähipalvelut 

 
Päivä- ja seniorikeskukset,  

muistikoordinaattori ja -hoitaja,  

ikäihmisten osavuorokautinen ja  

intervallihoito, perhehoito,  

ennaltaehkäisevät palvelut,  

ikäihmisten kotihoito ja  

kotisairaala (24/7),  

palveluasuminen,  

tehostettu palveluasuminen,  

pitkäaikaishoito,  

muistipoliklinikka,  

kuntoutusyksikkö ja kotikuntoutus,  

geriatrin palvelut. 

 

 

 

3.Taso  

Sote-

erityispalvelut 

 
• psykogeriatrinen 

      osaaminen 

• muistiosaamiskeskus 

• omais- ja perhehoidon 

keskus 

 

 

 

 

Neuvonta ja palveluohjaus 

Sähköiset palvelut ja -asiointi, omahoito 

 1. taso  

Arjen 

lähipalvelut 
 

Yksilölliset 

asumisratkaisut ja 

yhteisöllinen asuminen. 

Yhteiset 

kokoontumistilat ja 

kerhot. 

Muun muassa kauppa, 

ateria-, siivous-, 

asiointi- ja muut 

tukipalvelut.  

 

Yksi asiakas, yksi suunnitelma 

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUMALLI 

Yhteistyö (sote, kunta, yhdistykset, yritykset) 

Liikkuvat palvelut 



Optimaalisen palveluverkon simulointityökalu 

 
• Hankkeen alussa kartoitettiin julkiset ja yksityiset sote -

palvelupisteet ja vietiin karttapohjalle 

• Kilpailutettiin optimaalisen palveluverkon simulointimallin toteuttaja 

kesällä 2015 

• Palvelutuottajaksi valittiin Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab 

•  Tuloksena syntyi simulointityökalu, jolla voidaan tehdä kuvauksia  

alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden optimaalisesta 

palveluverkosta tulevaisuudessa. 

• Simulointimalli saatiin testikäyttöön 2.3.2016 

• Lopullinen versio valmistui 11.3.2016  

• Palvelutuotantotyöryhmä päättää jatkossa simulointityökalun 

käytöstä 

2.5.2016 



Palveluverkkokuvauksen osa-alueet 
 

• Työkalun avulla voidaan kuvata skenaarioita eri palveluiden sijoittumisesta esim. 

kuinka suuri osa asukkaista saavuttaa palvelun tiettyjen kilometrimäärien 

etäisyydeltä, väestön peittävyys / palvelun saavutettavuus.  

• Taustalla YKR –aineisto, väestötieto ikäryhmittäin 

• Optimaalinen palveluverkko ja siihen liittyvien toimipisteiden vaikutusalueet esitetään 

kartta-aineistoina. 

1. Etäisyydet kilometreinä 

2. Hyvinvointikeskusten määrä 0-100 

3. Palvelun saavutettavuus peitto% (0 – 100) 

4. Optimointi palvelujen ”elämänkaarijaottelun” pohjalta (lapsiperheet 0 – 17 v., 

työikäiset 18 – 64 v. 65-74 v., yli 75 v. ikäihmiset; koko väestö) 

5. Tuottavuus painokertoimet: suoritteet, henkilöstö, talous (summa = 1) 

6. Oletetaan sähköisten palveluiden tehostavan toimintaa vuoteen 2020 mennessä 5 % 

ja 2025 mennessä 10 %  

• Lisäksi Sosiaalitaito kuvasi omia arvioitaan palveluverkon kehittämistarpeista 

tekemänsä tarkastelun pohjalta 

2.5.2016 



Karttaliittymä (0-6 –vuotiaiden palvelut) 

2.5.2016 



Asukkaiden osallisuuden muotoja 
• Omien palveluiden sisältöön vaikuttaminen (esim. asiakaslähtöisyys, 

henkilökohtainen suunnitelma, valinnanvapaus, 

itsemääräämisoikeus) 

• Palveluiden kehittämiseen osallistuminen (esim. 

kokemusasiantuntijat, asiakasraadit, asiakaskyselyt, neuvostot, 

kehittämisryhmät, viestintä, avoimet palautekanavat) 

• Asuinalueella tapahtuva osallistuminen (esim. kuntalaistilaisuudet, 

aluetoimikunnat, sopimukset kylien ja järjestöjen kanssa, 

kansalaisfoorumit, hyvinvointihankkeet) 

• Osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon (esim. avoin 

tiedottaminen, keskustelutilaisuudet, palautekanavat, kyselyt, 

kansalaisaloitteet, kansalaisraadit, valtuustot, neuvostot, 

parlamentit, vaikutusten arviointi) 

• Lasten ja nuorten osallisuus huomioitava erikseen eri tasoilla 

• Osallisuuden muodoista on syytä jatkaa keskustelua 
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Hyvinvointivastuun jakautuminen 

tulevassa sote -rakenteessa 

2.5.2016 

Asukkaat/asiakkaat 

Kunnat 
Sote-

palveluiden 
järjestäjä 

Yhteinen 
tietovaranto 

-asukkaiden 
hyvinvoinnin tila ja 
palveluiden tarve 

Kuntien 
hyvinvointistrategiat 

Palveluiden 
järjestämisstrategia 

Yhteinen suunnittelu 
ja yhteistyö 

toteutuksessa 



 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa  
  

 
• Kunnan on seurattava asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä 

niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kuntalaisten 

hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutetuista toimenpiteistä on 

raportoitava kunnanvaltuustolle vuosittain. Lisäksi valtuustolle on kerran 

valtuustokaudessa valmisteltava hyvinvointikertomus. 

• Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiselle tavoitteet. Lisäksi sen tulee määritellä tavoitteita 

tukevat toimenpiteet. Päätösten vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja 

terveyteen on arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon  kunnan eri 

toimialojen päätöksenteossa. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on nimettävä 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho ja tehtävä yhteisyötä 

maakunnan sekä muiden kunnassa toimivien julkisten toimijoiden sekä 

yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

• Hyvinvointikertomuksessa on oltava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

vahvistamat vähimmäistiedot. Kertomus on toimitettava Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitokselle sen määrittelemällä tavalla. 
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 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueellisesti ja 

palvelujen tuotannossa (maakuntataso) 

 

• Maakunnan toiminnassa on arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon 

päätösten vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen, 

asetettava suunnittelussaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja 

tuottamiseen liittyvät ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja 

määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet ja vastuutahot. Maakunnan on 

valmisteltava omalta osaltaan valtuustokausittain alueellinen 

hyvinvointikertomus väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin 

vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä. Kertomusta 

laadittaessa on kuultava alueen kuntia. Hyvinvointikertomuksessa on oltava 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vahvistamat vähimmäistiedot. Kertomus 

on toimitettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sen määrittelemällä 

tavalla.  

• Maakunnan on toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava 

niitä asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 
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 Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet 

maakunnan tasolla 

 

• Maakunnan on kerättävä alueensa asukkaiden näkemyksiä väestön 

hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 

laadusta ja toimivuudesta. 

• Asukkaiden näkemykset on otettava huomioon laadittaessa sosiaali- 

ja terveysministeriölle maakunnan ehdotus siitä, miten alueen 

palvelut ja niiden kehittäminen sekä maakuntien välinen yhteistyö 

pitäisi ottaa huomioon järjestämispäätöksessä. 

• Asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista tulee edistää siten kuin 

maakuntalaissa säädetään. 
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Yhdistykset ja yritykset 

• Kunta voi hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua 

edistämällä kuntalaisten hyvinvointia suunnitelmallisesti ja 

aktiivisesti. Tämä onnistuu eri hallinnonalojen, järjestöjen, yritysten 

ja asukkaiden hyvällä yhteistyöllä  

• Yhdistykset tunnistavat oman laajemman roolinsa kunnan 

hyvinvointitehtävän toteuttamisessa esim. hyvinvointisuunnitelman 

toimenpiteet näkyvät yhdistysten toimintasuunnitelmissa. 

• Kunnan roolia elinvoimaisuuden vahvistamisessa tulee korostaa 

• Asukkaiden omarahoitteisten palveluiden käyttö vahvemmin 

julkisesti rahoitettujen palveluiden rinnalle (tiedon tuottaminen 

palveluista ja niiden käytöstä) 
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Keskustelua on syytä jatkaa… 

• Kunnan ja sote –palveluiden vastuunjaosta hyvinvoinnin 

edistämisessä 

• Asukkaiden osallisuuden muodoista 

• Kuntien elinvoimaisuuden yhteisestä kehittämisestä 

• Hyvinvointikoordinaattorien toiminnasta 

• Järjestöjen ja yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä 

• Työllisyyden hoidon vastuunjaosta 

• Muista rajapintakysymyksistä esim. oppilashuolto, 

kuljetuspalvelut, yhteispalvelupisteiden toiminta 

2.5.2016 


