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KESKI-SUOMEN SOTE 2020 

HANKEKOKONAISUUS v.2.0 

 

Hyvinvointi- ja terveyserot 
kapenevat 

Sote-palvelut järjestetään 
laajoilla alueilla 

Täydellinen sote-
integraatio 

Kustannusten hallinta 

 

 

 

 

Lähipalvelut ja uusi 
palveluverkko 

Uudet palveluprosessit 

Palveluohjaus 

Uudet integroidut 
toimintatavat 

Kansalaisten ja asiakkaiden 
osallisuus 

Viestintä 

Avoin vuorovaikutus 

Luottamuksen 
rakentaminen 

Muutosjohtaminen 

Tietojohtaminen/ICT  

Uusi palvelukulttuuri 
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Sote-uudistuksen 

periaatteet 

Tutkimus, koulutus, kehittäminen 

Asiakaslähtöiset 

palvelumallit 

 

 

Johtaminen ja 

osaamisen 

parantaminen  

 



2. SOTE-polun yksinäinen vaeltaja 



”Kaikki se vähänkin mihin olen 
uskonut,  

on nyt romahtanut  

tässä silvottuna,  

suurissa byrokratian rattaissa  

niin erikoissairaanhoidossa kuin näissä 
virastoissakin” 

 



15v 47 

Tradenomi  Merkonomi  Merkantti Liikunnan ohjaaja  Lähihoitaja -12 

17v 

1999 aivokasvain ->  
aivolisäke liki toimimaton, jonka 
vuoksi hormonikorvaushoidossa  

Yrittäjyyden 
ammattitutkinto 



         2011  

”Totaalinen pysähdys”   
oireet rajut, 

väsymys ennen kokematon”  
 

”Tuli  yksinäisyys, sellaisen 
yksinäisyys, joka on tyhjyyttä, 

kauhua ja hajoamisen pelkoa. Mutta 
myös kuoleman.” 
EI MASENNUSTA  

 
2011-2015 sairauslomapäiviä 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarjotaan TK:sta diagnoosiksi 
masennusta. 

  
Asiakas ei koe masennusta ja  

pyytää lähetettä sisätautien polille  

TK TK TK TK TK TK 

TK TK TK TK TK 

TK TK TK TK TK 

TK TK TK TK TK 

TK TK TK TK TK 

TK TK TK TK TK 

TK 

TK 

TK 

TK 

TK 

Laiska, turhan valittaja? 
 

psyykkinen kipu, voimattomuuden tunne, häpeä, 
syyllisyys, hämmennys, pelko, pettymys, turhautuminen, 

viha, uupumus 



Sisätautien 
poliklinikka  

 
 
 

Endokrinologi
+  

sairaanhoitaja 

Naistentautien 
poliklinikka 

Keuhkosairauksien 
poliklinikka 

Päivystys-
poliklinikka   

Syöpätautien  
poliklinikka 

Kuntoutustutkimus  
poliklinikka 

Korva- kurkku- 
nenä poliklinikka 

DG + Lausunto 
lääkitys 

Uniapnea ja astma 
Unihoitaja, astmahoitaja, lääkäri   

Psykiatrian  poliklinikka 
Ei asiakkuutta 
arvion jälkeen 

Osastohoitopäiviä 

DG + Lausunto 
lääkitys 

DG + Lausunto 
lääkitys 

DG + Lausunto 
lääkitys 

DG + Lausunto 
lääkitys 

DG + Lausunto 
lääkitys 

ESH 



Terveyhden- 
huolto  

TE-palvelut 

Valitukset, Hallinto-oikeuden käsittelyt, oikaisuvaatimukset  

 
Yksityinen 

hammashuolto Julkinen hammashuolto 
tarjoaa palveluseteliä 
yksityiselle  

Sosiaalitoimi  

Toimeentulotuesta ei makseta yksityistä 
hammashuoltoa ilman lääkärin lausuntoa  

KELA  

Odotus 
julkiseen 4kk  

YAJ: Toimeentulotuella ei voi 
kattaa puutteellista 
terveydenhuoltoa 

Palveluseteli ei kata 
hammashuoltoa kokonaan,  

loppu ei hyväksyttävä TTT meno  

2 asiaa 
hallinto-

oikeudessa  

4 hammasta 
poistettava  

Lapsi täyttää 18-vuotta  

Ammatillinen-
kuntoutus 

Löytää itse 
työkokeilupaikan  

TE-toimisto:  
Vaikeasti 
työllistyvä  

Lyhyt Palkkatukityö   

Karenssi 
uhkaa TYP 

Hakee KELAN 
ammatillinen 
kuntoutustarve-
selvitykseen 

TTT otetaan asumismenoista huomion 
vain puolet, koska asuu täysi-ikäistyneen 

lapsensa kanssa  

 Et voi saada Kelan järjestämää kuntoutusta, 
koska työ- tai opiskelukykysi ja 
ansiomahdollisuutesi eivät ole olennaisesti 
heikentyneet eikä niiden arvioida lähivuosina 
olennaisesti heikentyvän.  

Vuokrarästit 

Edellytetään 
edunvalvontaa, 
joulukuun 
vuorkran 
maksua  
sekä 
työkokeilu-
paikan 
löytämistä  

6 

KELA perii takaisin liikaa maksettua etuutta 

Velkaa  

Toivoo 
verkosto-
palaveria  

03/13 
Verkosto-
palaveri 
01/15 

Lapsi muuttaa kotoa  

Asuu liian isossa asunnossa, 
Edellytetään muuttoa 

pienempään  

Uhataan häädöllä 

KELA korvauksia 
Yksityisestä 

lääkäripalveluista  
Asumistuki 

KELA korvaukset lääkkeistä 

Ehkäisevä 
TTT Täydentävä 

TTT  

TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT 

TMT TMT TMT TMT TMT TMT TMT TMT TMT 
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Tutkintotieto viipyy 

  

työkokei
lupaikka 

TMT 

Apteekki 
36-48 lääkemääräystä 

Lausuntoa ei 
voida tehdä 



Rokua  

Lahdessa kuntoutuksen  
A ja B osa  

KSSHP  
kuntoutustutkimus yksikkö  

Vetrea, Joensuu A,B,C 

KK-kunto  

Kuntoutukset, 
joissa kaikissa 

  
moniammatilliset 

tiimit  
 

ml. Lääkärit 
sosiaalityö, 
psykologit, 

fysioterapeutit 

  TK 
 Lausunto 

kaikista 
liki sama 

  

Sisätautien lähete 
sopeutumis- 

valmennuskurssille  

Eri diagnooseille eri kuntoutukset  

Vuoden 2015  
TK Käynnit KANTA-
palvelun mukaan  

 Et voi saada Kelan järjestämää kuntoutusta, koska työ- tai opiskelukykysi ja 
ansiomahdollisuutesi eivät ole olennaisesti heikentyneet eikä niiden arvioida 
lähivuosina olennaisesti heikentyvän.  

TK TK TK TK TK 

TK TK TK TK TK 

TK 

TK TK TK TK TK 

TK TK TK TK 

TK 

TK 

TK TK TK TK TK 

TK TK TK 



"Asiakkaalle on annettu hammashoidosta palveluseteli, ja sen 

ylimenevän osuuden asiakas itse maksaa.  

Asiakkaan olisi tullut sanoa hammaslääkärille ettei voi 

ottaa kyseistä palvelua vastaan. Olla itse aktiivinen sen 

suhteen ja kehotetaan asiakasta olemaan yhteydessä 

kunnalliseen hammashoitoon ja kertoa ettei ole varaa käydä 

yksityisellä hammaslääkärillä." 



Palvelut 
ovat eri 

sektoreilla 
ja tasoilla 

Palveluihin 
on vaikea 
löytää ja 
päästä 

kokonaisuus 
ei ole 

kenenkään 
hallinnassa 

Painopiste 
on 

korjaavissa 
palveluissa 
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2.1.1 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN 
HAASTEITA 



2.1.2 MILLOIN SOTE - JÄRJESTELMÄ ON 

TEHOTON JA EPÄINHIMILLINEN – 

IKÄIHMISTEN KANNALTA 
 

• Kun palveluiden piirissä olevilla ei ole hoidon kokonaisuuden 

kattavaa hoitosuunnitelmaa eikä vastuulääkäriä / 

vastuutyöntekijää ei ole nimetty (vrt. ambulanssiralli) 

• Kun hoidon kokonaisuus on sattumanvarainen eli 

hoitoprosessit eivät jatku saattaen vaihtaen 

• Kun ”Kallein muistipotilas on diagnosoimaton muistipotilas” eli 

tarvittava hoito ja kuntoutus ei edes ala  

• Kun toimintakyvyn alenemista ennakoiviin indikaattoreihin ei 

reagoida 

• Kun apua saadakseen on oltava avuton eli tiukat poissulkevat 

palvelukriteerit jättävät tyhjän päälle  
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3. YHTEENVETO RATKAISTAVISTA 

KYSYMYKSISTÄ 

  • Onko järjestelmämme liian monimutkainen? 

– On, se on niin monimutkainen, että se pahimmassa tapauksessa estää 

palvelujen saannin ja aiheuttaa lisää kustannuksia sekä asiakkaalle 

että järjestelmälle itselleen. 

• Onko meillä resurssipula? 

– Nykymallilla toimien on. 

• Ovatko resurssimme oikein järjestetyt? 

– Eivät, hukkaamme niitä moninkertaiseen työhön, joka ei tuota 

asiakkaalle hyötyä.  

• Onko vastuut jaettu oikein? 

– Ei, vastuuta ja oikeuksia toimia pitäisi olla enemmän asiakkaita 

kohtaavilla ammattilaisilla. 

• Kenen syytä tämä on? 

– Aikaa myöten järjestelmästä on rakentunut kankea, pirstaleinen 

kokonaisuus, jossa eri toimijat tekevät työtään toisistaan tietämättä. 

Jokainen hyvää tarkoittaen - mutta vain omalta osaltaan. 

 

 

•                                    
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MUTTA EMMEKÖ OLE 

PALVELUAMMATISSA? 
 

• Meillä on palveluketjut, palvelupolut, 

palveluorganisaatiot, palvelumallit, palveluneuvonta, jne. 

– mutta kuinka monen tekemisessä on ollut mukana 

asiakkaita? 

– Olemme edelleen tuotanto- ja organisaatiolähtöisiä – toimimme 

palvelutehtaina. 

• Osaammeko kuunnella, mitä asiakkaat meille kertovat – 

mikä on ongelma, mikä olisi ratkaisuehdotus, mikä olisi 

mahdollista? 

– Pitääkö meidän esiintyä osaavina ja kiireisinä ammattilaisina, 

joilla on vastaus valmiina ongelmaan kuin ongelmaan? Onko 

suoritteiden tuottaminen tärkeämpää kuin asiakkaiden hoito, tuki 

tai kuntoutus? 
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VOIDAANKO MALLI KÄÄNTÄÄ 

KORJAAVASTA ENNALTAEHKÄISEVÄKSI?  

• Tästä on puhuttu niin kauan eikä kovin paljon ole 

kuitenkaan tehty 

• Omassa maakunnassamme erikoissairaanhoidon, 

vanhusten tehostetun palveluasumisen, lastensuojelun 

sijaishuollon, vammaisten laitoshoidon jne. kustannukset 

ovat olleet jatkuvassa kasvussa 

• Kuka päättää resurssien siirrosta, uusista painopisteistä, 

menetelmistä, toimintamalleista, yhteistyökäytännöistä ja 

palveluiden laadun ja vaikuttavuuden seurannasta? 

• Yksittäiset toimenpiteet eivät riitä 
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EMME SELVIÄ ILMAN PYSÄHDYSTÄ, JOS TODELLA 

AIOMME TOEUTTAA OIMINTAMALLIN MUUTOKSEN! 

29.10.2015 
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4. RATKAISUJA 



SOTE erityis- 
palvelut 

ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut  

SOTE Lähipalvelut  

 Seudulliset SOTE palvelut 

4.1. HYVINVOINTIVASTUU JA ENNALTAEHKÄISY  

Palveluohjaus  

Sähköiset palvelut ja –asiointi,  itsehoito 



      palveluohjaus  
Palveluissa 

ohjautuminen  

4.2 PALVELUOHJAUS 

Palveluneuvonta/    
Palveluihin ohjaus 

           Tiedon hankinta itsepalveluna   

10%-20% 80 - 90% 

Anu Pihl 3.6.2015 

Palvelutarve 



- hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen 

- palveluohjaus ja palvelun/ 

hoidontarpeen arviointi 

- rakenteellinen sosiaalityö 

- sosiaaliohjaus 

- sosiaalityö 

- lääkärin ja hoitajanvastaanotto 

(päivystys) 

- matalan kynnyksen mielenterveys- 

ja päihdepalvelut 

- vammaispalvelut 

- näytteenotto 

- suun terveydenhoito 

- rokotukset 

- kuntoutus- ja terapiapalvelut 

- apuvälinepalvelut 

- psykologipalvelut 

- järjestöyhteistyö 

Hyvinvointitupakonsepti:  
- Kunnan, järjestöjen, valtion, soten, 
yritysten, kansalaisten omat palvelut 
saman katon tai verkoston alla 
- Joka paikkakunnalla oman näköinen 
mutta paikallisesti koordinoitu  
 

4. 3 INTEGROIDUT PERUSPALVELUT - HYVINVOINTIASEMA 

Osallistuva ja 
voimaantuva asiakas,  
läheiset ja lähiyhteisö 

Proaktiivinen tiimi 



4.3. PALVELUJEN KOHDENTAMINEN JA KOORDINOINTI 

ASIAKASRYHMITTELYN AVULLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennalta 
ehkäisy, 
terveyden ja 
hv:n 
edistäminen 

Ongelma, 
oire 

Yhteyden-
otto, ajan-
varaus 

Ongelman 
määrittely 
/diagnoosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelun/ 
hoidon 
toteutus, 
seuranta ja 
arviointi 

Hoidon-/ 
palvelu-
tarpeen 
arviointi 

Äkillinen, kiireellistä apua vaativa tilanne 

Tilapäinen ongelma/terveysongelma 

Uuden, pitkäaikaisen ongelman/oireen/sairauden selvittely  
Äkillisesti alkava/Kiireetön   

  

Eläminen ongelman/sairauden kanssa:  
Omatoimi-/Pärjääjäasiakkuus 
Tukiasiakkuus 
Yhteistyöasiakkuus 
Verkostoasiakkuus 

Mukaellen Koivuniemi & Simonen 2011: Kohti asiakkuutta: ihmistä arvostava terveydenhuolto: Kurkiaura-
hanke; Pirkanmaan shp/Doris Holmberg-Marttila 



”erityisen tuen ja avun 
tarpeessa oleville, vaikeasti 
oireileville lapsille ja nuorille” 

4.4 LAPSET, NUORET  JA PERHEET 



Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden 

palvelumallin kehittämistyön eteneminen 

29.10.2015 

Visio 
”Korjaavasta tukevaan, yksilöstä verkostoon” 

Pilotti 2:  
Lasten, nuorten ja perheiden alueellisen erityispalvelumallin luominen Keski-Suomeen.  
 

 
 

Pilotti 1:   
Perhekeskusmallin kehittäminen ja käyttöönottaminen Keski-Suomessa.  
Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmien nykytilan kuvaus kunnittain, sekä yhteinen 
näkemys hyvinvointityöryhmien toiminnasta Keski-Suomessa.  
 

 



4.4 LUONNOS: IKÄIHMISTEN PALVELUJEN 

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA 2020  

 Keskiössä arjessa pärjääminen 

 Vastuun kolmijako: yksilön vastuu – kunnan hyvinvointivastuu – 

SOTEn julkinen palvelulupaus 

 Ennaltaehkäisevät palvelut tavoitteelliseksi ja tavoitettavaksi 

 Kattava asiakasohjaus ja palvelutarpeen arviointi kaikkien ulottuville; 

Yksi yhteinen voimavaralähtöinen asiakkaan suunnitelma koko 

palvelukokonaisuutta koskien 

 Koti- ja arkikuntoutukseen resursseja lisätään reippaasti  

 Vastuutyöntekijöiden toiminta ja työnjako  

 Muistisairaiden hoitopolusta poistetaan sattumanvaraisuus 

muistikoordinaattoriverkostolla  

 Kotihoidon  ja  kotiuttamisen prosessit varmistetaan monialaisella 

osaamisella, vrt Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 

kaiken ikäisten omaishoitoa - kärkihanke 
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VAIN OSA IKÄIHMISISTÄ TARVITSEE 

SÄÄNNÖLLISTEN PALVELUITA 

88 % 

7 % 

5 % 

65 vuotta 
täyttäneet, ei 
säännöllisiä 
palveluita 

Ympärivuorokautinen  hoito 
Säännöllinen 
kotihoito 



5. YHTEENVETO RATKAISUISTA 

• Yhteinen sote-konsepti alueelle -> seur. dia  

• Alueellinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä 

•  Palveluintegraation merkitys erityisesti 

ennaltaehkäisyssä ja monimutkaisissa palvelutarpeissa 

• Selkeiden palveluprosessien sujuvoittaminen 

– Asiakassegmentointi käyttöön 

• Asiakkaat ja henkilöstö mukaan palveluiden 

kehittämiseen  

• Kuntoutuksen roolin nostaminen – Kuntoutuksen A- ja Y 

– linjaukset* alueelle 
* Aila Pikkarainen (2015) :A-suunnitelma = alueellinen kokonaisuunnitelma, 

monitahoisuus ja –tasoisuus, Y-suunnitelma = yksilöllinen, kuntoutujakohtainen 

suunnitelma, person-centred, family-centred 
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SOTE-KONSPTIN KAKSI TÄRKEÄÄ PUOLTA   

PAIKALLINEN AUTONOMIA 

• Paikalliset hyvät 

käytännöt 

• Asiakastuntemus ja –

osallisuus 

• Omaiset, naapurustot, 

järjestöt, yritykset 

• Tuttu, pysyvä henkilöstö 

• Ennaltaehkäisevät, 

perus- ja lähipalvelut 

• Yhteistyö kunnan 

hyvinvointipalveluiden 

kanssa 

 

 

 

ALUEELLINEN * YHTEISTYÖ 

• Yhteen toimivat 

tietojärjestelmät ja 

teknologian kehittäminen 

• Yhteiset 

– Linjaukset/strategiat** 

– Prosessit  

– Erityispalvelut/osaaminen 

• Osaamisen tukirakenteet 

– Konsultaatiot, liikkuvat 

palvelut, videoyhteydet, jne. 

*osin valtakunnallinen tai 

kansainväline taso 

** vanhuspalvelut, sote-integraatio, 

vammaiset, jne. 

 

 

 

 



YHTEISET TAVOITTEET 

• Tavoitteeksi arjessa selviäminen, tukitoimet kotiin, 

lähiyhteisöihin, myös läheisille – pystyvät kansalaiset! 

• Vuorovaikutuksen lisääminen kaikilla tasoilla – tiedon 

avoimuus ja hyödynnettävyys 

• Palveluvalikoiman laajentaminen yhdessä asukkaiden, 

järjestöjen ja yritysten kanssa asiakkaiden tarpeiden 

mukaan  

• Oikean asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen – 

monimuotoisuuden ja monimutkaisuuden 

(kompleksisuus) hyväksyminen 

• Tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen liittäminen 

uuteen palvelumalliin, jotta vaikuttavuus ja laatu 

pystytään turvaamaan ja todentamaan  
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KIITOS!  
www.jyvaskyla.fi/sote2020  

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020

