
Siun sote –”tapa ajatella, lupa 
kehittää” 

Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK 
Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen. Hankkeessa ovat mukana kaikki Pohjois-Karjalan kunnat sekä Heinävesi. 
Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. www.pkssk.fi/sote 
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Anu Niemi CV 
• Yleislääketieteen erikoislääkäri 1997 

• Johtamisen erikoisammattitutkinto 2005 

• Kuntoutuksen erityispätevyys 2008 

• Terveyskeskuslääkärinä vv. 1989 – 2002 

• Palvelujohtaja, Kuntoutuskeskus Kaprakka 2002- 
2007 

• Ylilääkäri, kuntoutusklinikka, PKSSK 2007- 2011 

• Ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, 2011 -  

• Pk sote hankkeen ohjausryhmän ja 
koordinaatioryhmän sihteeri ja palvelutuotannon 
mallintamisesta vastanneen työryhmän pj  
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Pohjois-Karjalan malli pähkinänkuoressa 

•  rakennettu  asukas- ja toimintalähtöisesti  
 

• yksi kuntayhtymä, joka vastaa sosiaalipalveluista, sekä 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
palveluista 

• ajantasaisella tiedolla johtaminen 
 

• lähipalvelut - yhteiset palvelut 
 

• asukas voi hakea palvelunsa mistä palvelupisteestä 
tahansa kuntarajoista riippumatta 
 

• tehdään itse ja yhdessä konsulttityön sijasta  
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Aikataulu 

• Hankkeen  hallinnollinen valmistelu 4/2014 -> 

• Hankeorganisaatio koottuna 6/2014 -> 

• Asukaslähtöisen toiminnan mallinnus 8/2014 – 4/2015   

• Uuden organisaation perussopimus ja rahoitusmalli 
4/2015 – 8/2015 

• Kuntien päätökset  26.10.2015 

• 2.11.2015 käynnistystiimi aloitti välttämättömät 
valmistelut 

• Uusi kuntayhtymä ( luottamuselinorganisaatio) 1.1.2016 

• Uuden kuntayhtymän tuotanto alkaa 1.1.2017 
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Valmistelun organisointi 

• Poliittinen ohjausryhmä (kuntien ykköspoliitikot) 

• Koordinaatioryhmä( kunta- ja sotejohtajat) 

• Valmistelutyöryhmät, näiden alla lukuisia 
alatyöryhmiä! 

 Palvelutuotanto 

Henkilöstö 

Hallinto- ja talous 

 Sote- kuntarajapinta 

 Tukipalvelut    
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Asukaslähtöisen toiminnan mallinnus/ 
henkilöstö 

• Kuntien ja kuntayhtymien sote – henkilöstö 
moniammatillisissa kuntatyöpajoissa, nykytilanteen 
kuvaamisessa ja uuden toimintamallin 
mallintamisessa  

• Nykytilanteen kuvaaminen asukkaan näkökulmasta 
käsin tapahtui 12 toiminnallisessa työryhmässä ( 200 
sote ammattilaista ja kommentointimahdollisuus 
koko henkilöstölle) 

• Kaikissa ryhmissä oli lääketieteen,  hoitotyön ja 
sosiaalityön professioiden edustus ( pth, esh, 
sostoimi)  
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Henkilöstön osallisuus 8/2014-4/2015 
lukuina ( ydintyöhön osallistuneet) 

• 300 hlöä kuntatyöpajoissa 

• 200 hlöä Toiminnallisissa mallinnusryhmissä 

  

• Yhteensä 3137 h  8 tunnin työpäiviksi  muutettuna 
392 työpäivää 
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• Alueen asukkaat asukkaan ”marraskuussa” ja 
”huhtikuussa ”seutufoorumeissa, 
henkilökohtaisissa kohtaamisissa, sähköisten 
palautteiden muodossa sekä järjestöjen kautta 
kertyneissä palautteissa 

Yhteensä n. 1800 palautetta, joista 500 kpl 
nuorilta ( 8 v- 29 v) 
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Asukaslähtöisen toiminnan mallinnus/ 
asukkaat 



Asukaslähtöisen toiminnan mallinnus/ 
kolmas sektori ja yritykset 

• Alueen järjestöt/kolmas sektori: Pohjois-Karjalan 
sosiaaliturvayhdistys haastoi   jäsenjärjestönsä ja 
tuotoksena saatiin laajempia pohdintoja eri 
kokonaisuuksien toimivuudesta 

• Alueen yritykset: Pohjois-karjalan elinkeinoyhtiöt 
toteutti sähköisen kyselyn 400 sote toimialayrityksille 
– vastauksia saatiin 119 kpl 
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Keskeisimmät tunnistetut 
ongelmakohdat 

• Yhteydensaanti 

•  Palveluiden koordinoimattomuus 

• Osaamisen tuen tarvetta ”etulinjassa 
toimivilla ammattilaisella” 

•  Kansalaisten arjen turvallisuuteen liittyvät 
ongelmat 
Näihin on lähdetty jo valmistelun aikana lähdetty 

hakemaan ratkaisuja 
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Palvelurakenteen   suurimmat 
muutospaineet 

• Ikäihmisten palvelukokonaisuudet 

• Mielenterveys- ja päihdepotilaiden 
palvelukokonaisuudet 

• Kestävä tasapaino akselilla oma tuotanto – 
ostopalvelu - palvelusetelitoiminta 

9.11.2015 11 



Ehdotus palvelutuotantorakenteesta 

• Toiminnan pääpaino on pääsääntöisesti nykyisissä 
kuntakeskuksissa sijaitsevissa toimipisteissä sekä 
kuntalaisen kotona toteutuvissa lähipalveluissa 
(esim. sähköiset palvelut, kotihoito) 

•  Yhteiset resurssit/palvelut tuodaan tarvittaessa 
osaksi palvelukokonaisuutta eri tavoin 
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Lähipalvelut (määritelmä) 

• palveluita, joita väestö käyttää usein tai ainakin osa 
väestöstä käyttää niitä toistuvasti, jopa päivittäin ( esim. 
kotihoito). 

• saavutettavissa esimerkiksi kotiin tarjottavina 
palveluina, sähköisinä palveluina ja liikkuvina palveluina. 

• voivat sisältää myös erityisosaamista edellyttäviä 
palveluita, jotka jalkautetaan vaikka niiden fyysinen 
toimipiste saattaa olla keskitetty.  

• Lähipalveluiden merkitys korostuu lasten ja nuorten 
sekä ikäihmisten palvelukokonaisuuksissa sekä 
syrjäytymisuhan alla olevien kansalaisten kohdalla. 
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Lähipalvelut (määritelmä) 

• palveluita, joita väestö käyttää usein tai ainakin osa 
väestöstä käyttää niitä toistuvasti, jopa päivittäin ( esim. 
kotihoito). 

• saavutettavissa esimerkiksi kotiin tarjottavina 
palveluina, sähköisinä palveluina ja liikkuvina palveluina. 

• voivat sisältää myös erityisosaamista edellyttäviä 
palveluita, jotka jalkautetaan vaikka niiden fyysinen 
toimipiste saattaa olla keskitetty.  

• Lähipalveluiden merkitys korostuu lasten ja nuorten 
sekä ikäihmisten palvelukokonaisuuksissa sekä 
syrjäytymisuhan alla olevien kansalaisten kohdalla. 
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Yhteiset resurssit 

• Yhteiset palvelut/resurssit ovat harvoin tarvittavia 
palveluita, jotka edellyttävät erityisosaamista tai 
kalliita laitteita. 

• Keskittämisellä voidaan varmistaa harvoin 
tuotettavien palveluiden osalta hyvä laatu, 
turvallisuus ja saatavuuden varmistaminen sekä 
myös taloudellisesti järkevä ja kustannustehokas 
toteuttaminen. 
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Asumis- 

palvelut 

Terveyskeskus- 

sairaala 

Kotiin annettavat 

palvelut 

Neuvolat 

Koulu- 

terveyden- 

huolto 

Laboratorion 

näytteenotto Vastaanottopalvelut 

(kiireellinen ja kiireetön) 

Röntgen 

Lääkäri- 

tuki 

Päivystys  

24/7 

Lähipalvelut 

Yhteiset palvelut/resurssit 

Lääkinnällinen 

peruskuntoutus 

Lastensuojelun 

avohuolto 

Vammaisten 

työ- ja  

päivätoiminta 

Vammaisten 

asumispalvelut 

Perussosiaalityö 

Päihdehuollon 

peruspalvelut 

Huume- ja  

sekakäyttäjien 

laitoshoito 

Kuntouttava 

työtoiminta 

Sosiaalityön  

erityispalvelut 

Siun sote® 

02.04.2015 

Sähköiset 

palvelut 

Mielenterveystyön 

peruspalvelut 

Vaativa  

kuntoutus 

Erityis-

työntekijät 

Lastensuojelun 

erityispalvelut 

Kasvatus- ja 

perheneuvonta 

 

Sosiaali-

päivystys 

Vammaisten 

erityispalvelut 

Työterveys- 

huolto 

 
Erikois-

sairaanhoito 

Mielenterveystyön 

tukipalvelut 

Päihde- 

katkaisu 

Tehostettu  

palvelu- 

asuminen 

Suun  

terveyden- 

huolto 
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Yhteisenä tavoitteena on…. 
• Hallita väestön ikääntymisestä johtuvaa sote-

kustannusten kasvua ja turvata palveluiden 
kehittäminen  

• Vahvistaa  perusterveydenhuoltoa ja 
sosiaalihuoltoa   (yhteinen rekrytointi ja osaamisen 
vahvistaminen etulinjassa esim.) 

• Hyödyntää eri ammattilaisten osaamista  nykyistä 
joustavimmin -> yksittäisen työntekijän ja 
ammattiryhmän ympärillä oleva tukiverkko 
laajenee 

-> pelataan samaan maaliin! 
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Yhteisenä tavoitteena on 

• Seurata palveluiden saatavuuden rinnalla  
toiminnan laatua 

• Siirtää resursseja  hallinnollisista tehtävistä 
kenttätyöhön 

• Hyödyntää olemassa olevaa  ja edelleen kehittyvää 
ict- teknologiaa maksimaalisesti 
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Siun Sote –KASTE /resurssit 

• 2 kokoaikaista projektityöntekijää 

• Kehittäjätyöntekijäkuukausia noin 30 kk hajautetusti 
eri kehittämiskokonaisuuksiin 

• Valtava määrä työtä otona,  6000 vakituista sote 
työntekijää…..  
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Siun Sote –KASTE - hanke 

• 400 000 € kehittämisrahoitus  (v. 2015 – 2017 ) 
hallinnollisesta ratkaisusta riippumaton   toimintojen 
sisällöllinen kehittäminen 

Asukasosallisuus ja kehittäjäkumppanuus 

Asukaslähtöinen, toimivampi ja tehokkaampi 
palvelujärjestelmä 

 Tiedolla johtaminen  
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Mitä parhaillaan menossa-  ”viilataan 
liinaten” 

• Konkreettista kehittämistyötä meneillään mm. 

  kotihoidon kokonaisuudessa 

  kaatumisen ehkäisyssä 

 paljon palveluita käyttävien lapsiperheiden 
palveluissa 

Avovastaanottotoimintojen toimintatapojen 
uudistaminen kaikissa alueen tk:ssa ( myös suun th) 

 Erikoissairaanhoidossa kaikilla palvelualoilla 
menossa kehittämisprojekteja 
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Jalkautuva esh  

• Erikoislääkärin ajanvarausvastaanottoa useissa tk:ssa 
( etäisyys keskussairaalasta väh. 70 km, kerrallaan n. 
10-20 potilasta) 

Hoidon porrastuksen mukaisesti + tk lääkäreiden 
opetustuokioita 

 Knk, kirurgia, neurologia, sisätaudit 

 Tahdistinpkl 

 Jne… 

 Koskee myös hoitajia ja kuntoutustyöntekijöitä 
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Jalkautuva esh ( keveämpiä tapoja) 

• Konsultaatiot Mediatrissa 

• Puhelinkonsultaatiot ( suorat konsultaationumerot 
virka-aikaan ja päivystysaikaan) 

• Videovälitteiset vastaanotot: ihotaudit ja psykiatrian 
hoitoneuvottelut, yhteispäivystyksen ja tk:n yhteiset 
vip asiakkaat… 
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Mitä menossa muuta? ( siun sote KASTE 
rahoitus) 

• Keskijohdon esimiesvalmennukset 2016 - 

• Asukasosallisuuden muotojen vakiinnuttaminen 
yhteistyössä järjestösektorin kanssa ( ”kaikki 
kärryille”) 

• Tietojohtamisen työkalujen kehittäminen 
yhteistyössä henkilöstön kanssa 
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Yhteenvetona 

 Siun sote( tapa ajatella, lupa kehittää) 
=  palveluja käyttävien osallisuus  +   
henkilöstön  osallisuus + päättäjien 
osallisuus + uudenlainen johtamis- ja 
kehittämiskulttuuri  
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Kiitos! 


