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ESITYKSEMME PERUSTUU

• Maakuntalakiluonnokseen
• Luonnokseen laiksi sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä
• Voimaanpanolakiluonnokseen
• Hallituksen linjauksiin valinnanvapauslain 

valmistelua varten
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ESIMERKKINÄ: 
KEHITTÄMIS‐, KOULUTUS‐, SUUNNITTELU‐ JA 

TUTKIMUSPALVELUT 
• maakunta- ja palvelustrategian sekä palvelulupauksen valmistelu ja 

seuranta
• vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä sekä alue-

ja organisaatiorajat  ylittävästä kehittämisyhteistyöstä
• koordinoi ja ohjaa tuottajatasolla tapahtuvaa, integroitua kehittämistyötä   

sekä tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.
• osallistuu kansalliseen soten kehittämiseen sekä toimii yhteistyössä 

kuntien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden kanssa.

• sopii muiden samaan yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien kanssa 
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnan yhteistyöstä

• tehtävä yhteistyötä uusien menetelmien, tuotteiden ja palvelujen 
kehittämisessä yliopistojen, korkeakoulujen, järjestöjen ja 
elinkeinoelämän kanssa

• koulutustarpeen ennakointi 
• sosiaali- ja terveydenhuollon osaamistarpeen arviointia ja ammatillisen 

osaamisen kehittämistä on tehtävä yhteistyössä yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen kanssa.

• kaikkien maakunnan järjestämisvastuulla olevia palveluja tuottavien 
yhtiöiden ja yhteisöjen on osallistuttava palvelujen kehittämiseen 
maakunnan määrittelemällä tavalla.



SOSIAALI‐ JA TERVEYDENHUOLLON 
JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT PALVELUT

• Palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelu
• Palvelujen integrointi, palvelukokonaisuuksien sekä hoito- ja palveluketjujen 

kehittäminen  tässä tarvitaan prosessien kehittämisen ja tuotteistamisen 
menetelmien ja substanssin asiantuntemusta

• Palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta huolehtiminen  sisältää 
myös palveluverkosta huolehtimisen

• Lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen maakunnan 
asukkaille siten, että sosiaali- ja terveyspalveluiden sisältö, laajuus ja laatu 
ovat asiakkaan tarpeen mukaisia  Sopimusten tekeminen palveluntuottajien 
kanssa, sopimusten toteutumisen seuranta ja valvonta

• Yhteistyöalueelle laadittavan yhteistyösopimuksen valmistelu, toteutus- ja 
seuranta

• Viestintä, neuvonta ja palveluohjaus
• Julkisen vallan käyttö
• Asiakas- ja potilasrekisterin hoitaminen
• Asiantuntijuutta hoito-, lääketieteellisten ja sosiaalipalvelujen järjestämiseen, 

kehittämiseen ja valvontaan
• Laadunhallinta; laatujärjestelmät ja omavalvonta
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SOTE Järjestämisyksikkö

• Vastuu sote-palveluiden järjestämisen valmistelusta, 
täytäntöönpanosta ja seurannasta maakunnassa

• Sote-lautakunnan(-jaosto) viranomaispäätökset 
yksilöasiakkaista ja niiden valmistelu

• Viranomaispäätökset
• Potilas/asiakasrekisterit
• Lakipalvelut: sopimukset, oikaisuvaatimukset, 
• Palvelutuottajien kanssa laadittavien sopimusten 

valmistelu, hallinnointi ja seuranta
• Palvelutuottajien arviointi ja palkitseminen 
• Oikeudellinen edustaminen ja edunvalvonta: sosiaali- ja 

potilasasiamies
• Palvelujen integraatio osana sopimusohjausta ja sen 

valvonta



SOTE Asiakkuuksien ja palvelujen 
ohjausyksikkö

• Tunnistaa asiakkuudet ja toimintaympäristön sekä niissä 
tapahtuvat muutokset

• Määrittää eri asiakasryhmien ja heidän palvelujen painotukset
• Tunnistaa palvelujen kysyntään ja toimintaan vaikuttavat 

paikalliset ja globaalit muutostrendit (kuten digitalisoituminen)
• Tunnistaa palvelutarpeet ja palvelukysyntä sekä niissä 

tapahtuvat muutokset
• Kehittää palvelukokonaisuuksien prosesseja 
• Ohjaa palveluiden tuotteistamista
• Laatii suunnitelman palvelutarjoomasta ja –verkosta sekä 

palveluiden järjestämisen muodoista
• Mittareiden kehittäminen, seuranta ja raportointi
• Laatutyön yleinen ohjanta ja seuranta
• Omavalvontasuunnitelman laadinta ja ylläpito
• Palvelutuottajien arvioinnin ja palkitsemisen menettelytavat



SOTE JÄRJESTÄJÄN OHJAUS JA 
VALVONTA

Palvelun tuottajan on järjestämislain (23 §) mukaisessa 
toiminnassaan:
1. noudatettava julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisiä 
velvoitteita
2. noudatettava maakunnan palvelustrategiaa ja palvelulupausta
3. toteutettava asiakkaan palvelut asiakassuunnitelman mukaan
4 noudatettava maakunnan määrittelemiä palvelukokonaisuuksia 
ja palveluketjuja sekä varmistettava palveluketjujen integraation 
toteutuminen sekä toimittava siinä tarvittavassa yhteistyössä 
muiden palveluiden  tuottajien kanssa
5. tallennettava asiakas- ja potilastiedot maakunnan asiakas- ja 
potilasrekisteriin
6. otettava toimintayksikössä annettavaan koulutukseen ja siihen 
liittyvään harjoitteluun sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita
7. toimitettava maakunnalle sen järjestämistehtävän edellyttämät 
tiedot palvelujen toteutumisesta



13.9.2016 1
3

Kuvaa ei voi näyttää nyt.



Paavo Kaitokari, 
Johanna Heikkilä, 
Kari Jaatinen, 
Asta Suomi, 
Pirjo Tiikkainen, 
Peurunka 13.09.2016; 

ESITYS
SOSIAALI‐ JA TERVEYDENHUOLLON 
PALVELUIDEN TUOTTAMISEKSI

KESKI‐SUOMESSA
Perustuu lausunnolla oleviin 

lakiluonnoksiin
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Maakunnan sote‐ palvelulaitos
*vastaa tuotannosta
*viranomaispäätökset

Hallinto‐ ja tukipalveluiden yksikkönä: 
Call Center: Sote – neuvonta‐ ja palvelukeskus 24/7 

Hallinto‐ ja 
tukipalvelut‐
palvelulinja

Väestövastuinen  
SOTE‐keskus‐
palvelulinja

SOTE‐ erikois‐ ja 
erityispalvelut ‐
palvelulinja

Perhepalvelut‐
palvelulinja

Seniori‐
ja vanhus‐
palvelut‐

palvelulinja

Palvelu‐
yksikkö

Palvelu‐
yksikkö

Päivystys 
& Akuutti 
Sairaala

Suun‐
niteltu
hoito

Lasten‐
suojelu

Lasten –
ja 

nuorten 
psykiatri
nen 

erikoissh
Jälkihuolt

o & 
sijaishuol

to

Seniori‐ ja 
vanhuspalvelu‐

keskus ‐
palveluyksikkö

Koti‐
hoito

Asumis‐
palvelut

Koti‐
hoito

Asumis‐
palvelut

Valinnanvapaus

Maakunnan
palvelulaitos

Osaami
s‐

keskus

Lähi‐
sairaala

Lähi‐
sairaala

Suun‐
niteltu
hoito

Yhteiset 
palvelut 

palvelulinja

Yksiköt

Kuntou‐
tus

yksikkö

Palvelu
kortteli

Ensi‐
hoito

Labora
‐torio

Kuvan
‐tami‐
nen



13.9.2016 2
0

Väestövastuinen SOTE‐palveluyksikkö

Palveluvalikoima:
• Hoidon ja palvelutarpeen arviointi
• Palveluohjaus
• ”Kevyt” päivystys klo 8‐20
• Yleislääkärin vastaanotto (ml. diagnostiset 

tutkimukset)  
• Sairaanhoitajan itsenäinen vastaanotto 
• Fysioterapeutin vastaanotto
• Neuvolat (vastaanotot, digitaaliset palvelut)

• Perheneuvola > lapset‐, äitiys‐ ja 
perhesuunnittelu

• Aikuisneuvola (työttömät, 
omaishoitajat, maahanmuuttajat jne.)

• Seniorineuvola
• Sosiaalityön/sosiaaliohjaajan vastaanotto
• Mielenterveysvastaanotto: masennushoitaja 

+ psykologi + liikkuva mtt‐palvelu
• Päihdevastaanotto + liikkuva palvelu
• Apuvälineet (jako ja ohjaus) ja 

hoitotarvikejakelu
• Erikois‐ ja erityisosaamista liikkuvilla, etä‐

yms. palveluilla
• Kouluterveydenhuolto

Vastuut:
• Terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen ja ennalta‐
ehkäisevät palvelut

• Sosiaalihuoltolain mukainen 
perussosiaalityö

• Sosiaaliohjaus
• Sosiaalinen kuntoutus
• Lapsiperheiden kotipalvelu
• Kasvatus‐ ja perheneuvonta
• Pitkäaikaissairauksien 

seuranta ja hoito
• Akuuttien sairauksien ja 

kriisien hoito
• Matalan kynnyksen 

päihdetyön peruspalvelut
• Mielenterveystyön 

peruspalvelut
• Kuntoutuspalvelut
• Opiskelijaterveydenhuolto 

yhteistyössä YHTS?
• Suunterveydenhuolto?

Periaatteita:
• Matalan kynnyksen saatavuus ja saavutettavuus: 

Välitön yhteyden saanti > Walk‐in, etä‐, sähköinen
• Asiakassegmentointi:

• tilapäiskäyttäjät (omahoitoon 
monimuotoiset palvelut)

• paljon palveluja tarvitsevat (terveys‐ ja 
hoitosuunnitelma, asiakas‐/palve‐
lusuunnitelma, vastuuhenkilö, jolla 
asiakkaan tarvitsemaa erityisosaa‐mista)

• moniasiantuntijuutta tarvitseville 
vastuutiimi 

• Vastaanottoja toteutetaan myös etä‐, sähköisinä 
ja liikkuvina palveluina, joilla turvataan myös 
alueellinen yhdenvertaisuus

• Ryhmävastaanottojen hyödyntäminen
• Terveyshyötymallin ja valtakunnallisen ”Hyvä 

vastaanotto”‐toimintamallin hyödyntäminen
• Järkevä työjako ammattilaisten kesken
• Eri alueilla palveluvalikoima vaihtelee väestön 

tarpeiden mukaan
• Tuottaminen: yhtiöittäminen > määritellään 

järjestämissuunnitelmassa osuus > julkinen yhtiö, 
yksityinen, järjestö

• Valinnanvapaus: SOTE‐keskus, omatiimi, 
vastuuhenkilö

Kunta/ kunnat  (maakunnan tuella) terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä järjestöjen, yksityisten, vapaaehtoisten yms. 
kanssa
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HALLINTO HENKILÖSTÖ TALOUS LIIKETOIMINTA ASIAKKUUDET VIESTINTÄ JA 
NEUVONTA

TOIMIPISTE A TOIMIPISTE B TOIMIPISTE C TOIMIPISTE D TOIMIPISTE E TOIMIPISTE F

JOKAISESSA KESKI‐SUOMEN KUNNASSA ON SAATAVILLA 
YHTIÖN PALVELUITA



LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN

• Yksikön tehtävänä on tuottaa asiakkaiden palvelut palvelujen 
järjestämisen antamissa rajoissa

• Yksiköllä on jokaisessa Keski-Suomen kunnassa palvelut: aukioloaika 
ja tarjolla olevat palvelut vaihtelevat alueen väestön tarpeiden mukaan

• Yksikköä johtaa liiketoiminnasta vastaava johtaja, joka keskittyy 
liiketoiminnan johtamiseen; miten asetetut toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteen on saavutettu, miten toimintaa kehitetään, että 
asiakastyytyväisyys, toiminnan kannattavuus ja tuottavuus paranee 

• Esimies  vastaa yhdessä henkilöstönsä kanssa toimipisteen 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. 

• Esimiehen johdettavaksi voidaan koota useampia pieniä toimipisteitä
• Esimiehet raportoivat liiketoiminnan johtajalle



JATKOTYÖSKENTELY
1. Järjestämisen ja tuottamisen valmistelu erotetaan erillisille 
työryhmille. 
2. Järjestämistä valmisteleva työryhmä valmistelee järjestämisen 
organisaation ja  resursoinnin lisäksi sotepalveluiden palvelustrategian 
ja palvelulupauksen
3. Voimaanpanolain edellyttämien toimenpiteiden valmistelu 
4. Valmistelutyöhön on osoitettava riittävät resurssit 
5. Nykytilan ja toiminnan analyysi (mm.): 

1. Henkilöstö ym. resurssien ja osaamisen kokonaisuuksien analyysi 
2. Viranomaispäätösten aiheet ja lukumäärät 
3. Sopimusten analysointi: kustannukset, määrät ja siirtyminen
4. Toimitila‐analyysi

6. Tulevaisuuden asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien ja -
prosessien jäsentäminen
7. Tulevaisuuden Sote-keskusten palveluverkon, kumppanuuksien ja 
resurssien suunnittelu ottaen huomioon paikallistuntemus alueilla. 
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