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Keski-Suomen uudistuvat sote-palvelut – yhteisiä linjauksia ja periaatteita 

(Tiivistelmä työpaperin sisällöstä) 
 

 

Varmistetaan kattavan, monipuolisen ja laadukkaan tiedon tuottaminen, analy-

sointi ja hyödyntäminen asiakastyössä, johtamisessa ja päätöksenteossa. 

Muutetaan tieto tietämykseksi ja yhteiseksi ymmärrykseksi.  

 Perustana monipuolinen tietovaranto: 

o Tilastot ja muut tietolähteet 

o Tieteelliset tutkimustulokset ja näyttöön perustuva tieto laajasti eri tie-

teenaloilta 

o Toiminnan sisältöä, laatua, kustannuksia, vaikuttavuutta ja tuottavuutta 

koskeva tieto 

o Asiakkaiden ja ammattilaisten kokemustieto, palautteet jne. 

 Kaikki toimijat mukana yhteisen tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä (tie-

tosuojalainsäädännön puitteissa) 

o Maakunta, päättäjät, palvelujen järjestäjä; valtakunnalliset toimijat 

o Julkiset, yksityiset ja 3. sektorin tuottajat 

o Johto ja esimiehet, tiimit ja yksittäiset ammattilaiset 

o Asiakkaat ja asukkaat 

o Tutkimus-, koulutus-, innovaatio- ja hanketoiminta 

o Kunnat ja muut alueen toimijat 

 Tiedon avoimuus ja jakaminen yhteiseksi prioriteetiksi 

 Kehittyneet tietojärjestelmät; nopeat ja helppokäyttöiset haku- ja raportointi-

mahdollisuudet 

 

Tunnistetaan asukkaiden ja asiakkaiden tarpeet ja odotukset yksilö-, asiakas- 

ja väestöryhmä- sekä väestötasolla.   

 Luodaan mekanismit, joiden avulla voidaan hyödyntää asukkaiden ja asiak-

kaiden sekä asiakasrajapinnassa työskentelevien kokemustietoa nopeasti ja 

oikea-aikaisesti tilastojen ym. tiedon lisäksi. Kiinnitetään erityisesti huomiota 

menetelmiin, joilla saadaan tietoa haavoittuvimmassa asemassa olevien yksi-

löiden ja väestöryhmien tilanteesta.  

 Hyödynnetään asiakas- ja potilastietojärjestelmiin kertyvää tietoa ja tiedon 

analysointimahdollisuuksia tehokkaasti palvelutarpeiden tunnistamisessa ja in-

terventioiden suunnittelussa kaikilla tasoilla.  

 

Tunnistetaan käytettävissä olevat voimavarat ja mahdollisuudet ja yhdistetään 

ne tarkoituksenmukaisella tavalla (esimerkiksi poistamalla päällekkäisyydet) 

 Asiakkaiden ja asukkaiden voimavarat, lähiyhteisön mahdollisuudet (sosiaali-

set verkostot, muut lähipalvelut, kuntien palvelut, 3.sektori ja vapaaehtoistyö, 

yritykset jne.) 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen 
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 Sote-tuottajien resurssit ja rahoitus  

 

Muodostetaan yhteinen näkemys tiedon, tarpeiden ja odotusten sekä voimava-

rojen ja mahdollisuuksien pohjalta: mikä on Keski-Suomen sote-

palvelujärjestelmän olemassaolon tarkoitus (missio) ja mihin sillä pyritään (vi-

sio)? 

 Asetetaan pitkän tähtäimen tavoitteet keskeisten kansantautien ja sosiaalisten 

ongelmien ratkaisemiseksi ja varmistetaan tuottajien sekä yksittäisten ammat-

tilaisten sitoutuminen näihin tavoitteisiin.  

 Siirretään painopiste suoritteiden ja palvelujen seuraamisesta hyvinvointi- ja 

terveyshyödyn tuottamiseen sekä toimintakyvyn ja ”arjessa pärjäämisen tu-

kemiseen”.  

 Huolehditaan riittävästä tuottavuudesta vastuullisesti, jotta voidaan varmistaa 

väestölle oikea-aikainen ja tasa-arvoinen palvelujen saatavuus.  

 Siirretään painopiste korjaavasta toiminnasta ennaltaehkäisevään, hyvinvoin-

tia ja terveyttä edistävään toimintaan. 

 

Määritellään oma perustehtävä uudelleen yhteisen mission ja vision pohjalta.   

 Koskee kaikkia keskeisiä toimijoita: Sote-palvelujen järjestäjä ja tuottajat, työ-

yksiköt ja tiimit, professiot sekä yksittäiset ammattilaiset ja toimijat. 

 Miten oma toimintani tai työyksikkömme ja organisaatiomme toiminta edistää 

asiakkaiden ja väestön terveys- ja hyvinvointihyötyä?  

 Mikä on oma osaamisalueemme ja roolimme asiakkaan palvelukokonaisuu-

dessa ja koko ”hyvinvoinnin ekosysteemissä”?  

 Mitä arvoa osaamisemme tuottaa asiakkaalle ja kumppanuusverkostolle?  

 

Suunnitellaan ja toteutetaan palvelujärjestelmä, joka tarjoaa ratkaisuja asiak-

kaiden ongelmiin ja tuottaa terveys- ja hyvinvointihyötyä koko väestölle.   

 Rakennetaan palvelujärjestelmä ”alhaalta ylös”, jotta voidaan luoda mahdol-

lisuuksia vaikuttavien palvelujen toteuttamiselle asiakasrajapinnassa.   

 Nähdään asiakas ja hänen lähiyhteisönsä palveluntuotantoon osallistu-

vana resurssina.  

o Useimmiten ammattilaiset ja asiakkaat tuottavat palvelun yhdessä, jo-

ten on kaikkien etu, jos edistetään tehokkaasti asiakkaiden ”äänen kuu-

lumista”, osallisuutta, osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia kaikilla ta-

soilla (omassa hoidossa, kuntoutuksessa ja muissa palveluissa sekä 

palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä).  

 Hyödynnetään palvelujen suunnittelussa asiakassegmentointia, jossa ote-

taan huomioon myös asiakkaiden sairauksien tai ongelmien aiheuttama haitta, 

arjessa pärjäämisen ja elämänhallinnan vaikeudet sekä asiakkaan ja hänen 

lähiyhteisönsä kyvykkyydet ja mahdollisuudet.  

 Monipuolistetaan palveluvalikoimaa  
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o Esimerkiksi kotikäynnit, ryhmät ja ryhmävastaanotot, sähköinen asiointi 

ja etäpalvelut, liikkuvat palvelut, kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminta 

osana palveluvalikoimaa ”perinteisten” toimintojen lisäksi).  

o Hyödynnetään uutta teknologiaa, menetelmiä ja mahdollisuuksia asiak-

kaan tilanteeseen sopivalla tavalla.  

 Kohdennetaan palveluja asiakkaan tarpeiden mukaisesti: ei yritetä stan-

dardoida asiakkaita, vaan erilaisille asiakkaille ja asiakasryhmille soveltuvia, 

näyttöön perustuvia palveluja, joissa asiakkaan ja ammattilaisen kohtaaminen 

voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 Mahdollistetaan varhaisen tuen tarjoaminen ja ongelmiin puuttuminen 

matalan kynnyksen palveluilla, joissa on mahdollisuus kokonaisvaltaiseen 

hoidon- ja palvelutarpeen arviointiin.  

 Vahvistetaan palveluohjausta eri muodoissaan (palveluihin ohjaus ja neu-

vonta, palveluissa ohjautuminen, palveluohjaus).  

o Panostetaan tiedon avoimuuteen, laatuun ja helppoon saatavuuteen 

(tietoa saatavilla ymmärrettävässä muodossa eri kanavia käyttäen).  

o Perustetaan yhteinen monialainen ”contact center” ja lisäksi tehokas 

palveluohjauksen verkosto (esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden 

palveluohjaus, ikäihmisten palveluohjaus, mielenterveys- ja päihde- ja 

sosiaalipalvelujen palveluohjaus, vammaispalvelujen palveluohjaus) 

o Tuetaan asiakaslähtöisen sekä voimavara- ja ratkaisukeskeisen asia-

kasohjauksen toteuttamista kaikissa palveluissa.  

 Koordinoidaan yksittäisen asiakkaan palvelukokonaisuutta ”asiakkaan 

yhteisen suunnitelman” ja vastuutyöntekijän avulla.  

 Annetaan asiakkaalle mahdollisuus sitoutua hoitoonsa, kuntoutukseensa 

ja muihin palveluihin yhteisen tavoitteenasettelun kautta ja tarjotaan asiakkaal-

le sopivaa, monipuolista tukea tavoitteisiin pääsemiseksi.  

 Kunnioitetaan asiakkaan ja hänen läheistensä näkemyksiä tavoitteiden 

asettamisessa, koska heillä on paras tieto siitä, mikä omassa elämäntilan-

teessa on mahdollista.  

 Huolehditaan alueellisesta koordinaatiosta ja yhteistyöstä, jossa ovat mu-

kana kaikki toimijat: monituottajamallista huolimatta Keski-Suomen sote-

asiakkaat ovat yhteisiä ja toiminta rahoitetaan yhteisestä budjetista.  

 Keskeisenä työkaluna palvelutuotannon ohjauksessa, seurannassa ja arvioin-

nissa toimivat asiakaslähtöiset ”palvelupolkujen” kuvaukset, jotka mahdol-

listavat myös toiminnan sisällön, laadun ja kustannusten arvioinnin tietojärjes-

telmien avulla.  

 Yhdistetään voimavarat ja toiminnot asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi 

ja puretaan päällekkäisyyksiä (lähi- ja erityispalvelujen integraatio, muiden 

arjen palvelujen ja sote-palvelujen integraatio).  

 Varmistetaan riittävä tuki lähipalveluissa toimiville ammattilaisille.  
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o Esimerkiksi joustavat ja monipuoliset konsultaatiomahdollisuudet eri-

tyispalvelujen ja erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden kanssa; kotihoi-

don ja palveluasumisen vastuulääkärit) 

 

Varmistetaan, että johtaminen ja kannusteet tukevat ja mahdollistavat vision ja 

yhteisten tavoitteiden mukaisen, asiakaslähtöisen toiminnan toteuttamista. 

o Esimerkiksi palkkaus, toiminnan seuranta, tilastointi ja arviointi.   

 

Kytketään koulutus-, tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminta tukemaan yh-

teisten tavoitteiden toteuttamista.  

 

Muutetaan tarvittaessa palvelu- ja henkilöstörakennetta sekä toimintamalleja ja 

–käytäntöjä  

o Esimerkiksi uudet tehtäväkuvat, laaja-alainen osaaminen integroiduissa palve-

luissa, työnjaot ja tehtäväsiirrot  
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Yhdessä hyvästä parempaan – Keski-Suomen uudistuvat sote-palvelut 

 
 

1. Johdanto 
  

 

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistami-

sen tavoitteeksi on asetettu terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallin-

ta. Uudistus on tarkoitus toteuttaa palveluiden täydellisellä horisontaalisella ja 

vertikaalisella integraatiolla sekä vahvistamalla järjestäjien kantokykyä. Integ-

raatiolla tavoitellaan ihmisen hyvinvointia ja terveyttä tukevaa, saumatonta pal-

velukokonaisuutta. Myös digitalisaation vahvistaminen on olennainen osa halli-

tuksen muutosohjelmaa1.  

 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoitteet ovat yhdenmukaisia maan hal-

lituksen sote-uudistusta koskevien linjausten kanssa. Hankkeen tavoitteena on 

rakentaa uudelle Keski-Suomen sote-alueelle asukas- ja asiakaslähtöinen tuo-

tantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaa-

li- ja terveyspalvelut. Hankesuunnitelmassa mallin keskeisiksi avaintekijöiksi on 

nimetty laajan palveluintegraation toteutus, perus- ja lähipalvelujen toimivuus, 

johtamisosaamisen parantaminen sekä uuden alueellisen kehittämis-, koulutus- 

ja tutkimusrakenteen luominen2.  

 

Tässä työpaperissa keskitytään Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoit-

teiden mukaisesti kuvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon integroitua palvelu-

mallia ja -prosesseja sekä palvelujen tuottamiseen liittyviä tekijöitä asukas- ja 

asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Työpaperi perustuu tekstissä mainittujen 

lähteiden lisäksi hankkeen työryhmissä, seminaareissa ja tapaamisissa koot-

tuun aineistoon, hankkeen toteuttamiin kyselyihin ja muuhun tiedonkeruuseen 

sekä lukuisiin keskusteluihin eri toimijoiden ja henkilöiden kanssa.3  

 

Työpaperia kirjoitettaessa valtakunnallisten sote-linjausten valmistelu on vielä 

kesken. Palvelujen järjestämistä ja tuottamista, valinnanvapautta ja muita uudis-

tuksen ydinkohtia koskevat täsmennykset voivat ohjata alueellista palvelujärjes-

telmää merkittävällä tavalla, joten tässä raportissa ei ole kuvattu yksityiskohtai-

sesti eri organisaatioiden tai palvelujen asemaa vaan on nostettu esille asioita, 

jotka ovat yhteisiä koko palvelutuotannolle. Aluehallintouudistuksen lisäksi sosi-

aali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen vaikuttavat tulevaisuudessa monet 

muutkin tekijät (esimerkiksi digitalisaatio, väestön ikääntyminen, asiakkaiden ja 

                                            
1
 Valtioneuvosto 2015: 26–31. 

2
  Keski-Suomen SOTE 2020 2013: 17.   

3
 Keski-Suomen SOTE 2020.  

http://vnk.fi/documents/10616/1095776/Ratkaisujen+Suomi_FI.pdf/5f59e1a3-bfe8-47cb-a42f-6e18ee6a53a7?version=1.0
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/68431_K-S_SOTE_2020_-Kastehankesuunnitelma_fin.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020
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ammattilaisten asema), joten alueellista keskustelua muutoksiin varautumisesta 

on syytä käydä joka tapauksessa Keski-Suomessakin.4   

 

 

2. Lainsäädäntö ja valtakunnallinen sote-uudistus palveluintegraation 
perustana 

 
 

2.1. Asiakaslähtöisyys ja integraatio sote-lainsäädännössä 
 

Keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteista ja palvelujen sisällöstä 

määräytyy lainsäädännön pohjalta. Yleisessä keskustelussa korostetaan usein 

sosiaali- ja terveydenhuollon eroavaisuuksia. Näkemykselle on vahvoja perus-

teita (esimerkiksi erilainen orientaatio asiakastyöhön ja ammatillisen identiteetin 

erot), mutta paljon yhteistäkin on löydettävissä. Esimerkiksi sosiaali- ja tervey-

denhuollon keskeisissä laeissa molempien toiminnan tarkoitus on määritelty 

melko yhdensuuntaisesti (Taulukko 1). Sekä sosiaali- että terveydenhuoltolais-

sa5 6 keskeisiä asioita ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eriarvoisuu-

den vähentäminen, palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja laadukkaiden 

palvelujen turvaaminen, asiakaskeskeisyys sekä yhteistyön merkityksen koros-

taminen.  

 

 

Taulukko 1. Sosiaali- ja terveydenhuoltolakien keskeinen tarkoitus.  

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 1 §  Terveydenhuoltolaki 1326/2010 2 § 

1) edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä 
sosiaalista turvallisuutta.  

1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, 
hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä 
sosiaalista turvallisuutta;  

2) vähentää eriarvoisuutta ja edistää osal-
lisuutta; 

2) kaventaa väestöryhmien välisiä terve-
yseroja 

3) turvata yhdenvertaisin perustein tar-
peenmukaiset, riittävät ja laadukkaat so-
siaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edis-
tävät toimenpiteet;  

3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelu-
jen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja 
potilasturvallisuutta; 

4) edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asi-
akkaan oikeutta hyvään palveluun ja koh-
teluun sosiaalihuollossa; 

4) vahvistaa terveydenhuollon palvelujen 
asiakaskeskeisyyttä; sekä  

5) parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja 
kunnan eri toimialojen sekä muiden toimi-
joiden välillä 1—4 kohdassa tarkoitettujen 

5) vahvistaa perusterveydenhuollon toi-
mintaedellytyksiä ja parantaa terveyden-
huollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen 

                                            
4
 STM, VM 7.12.2015b: Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos tehdään itsehallintoalueilla – oma-

aloitteinen ja aktiivinen kehittäminen kannattaa.  
5
 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.  

6
 Terveydenhuoltolaki 1326/2010.  

http://vm.fi/documents/1271139/1332838/Sotemuutos+tehd%C3%A4%C3%A4n+alueilla_projektiryhm%C3%A4n+viesti+7.12.2015.pdf/0b0d3e2e-99e8-4950-bd50-21b5081a0e71
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
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tavoitteiden toteuttamiseksi. välistä sekä muiden toimijoiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisessä. 

 

Myös lait potilaan (785/1992)7 ja sosiaalihuollon asiakkaan (812/2000)8 ase-

masta ja oikeuksista ovat sisällöltään melko yhteneväisiä, joten nykyinenkin 

lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuksia asiakaslähtöisten ja integroitujen palvelu-

kokonaisuuksien rakentamiselle.  

 

Toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon laaja ja monimutkainen erityislainsää-

däntö on omalta osaltaan vahvistanut palvelujärjestelmän pirstaloitumista. Kes-

kittyminen vain oman osa-alueen kustannusten seuraamiseen ja palveluproses-

sien hiomiseen voi johtaa osaoptimointiin, joka on asiakkaan kannalta haitallis-

ta9. Myös salassapito- ja tietosuojasäännökset (tai niihin vetoaminen) ovat vai-

keuttaneet yhteistyön tekemistä eri toimijoiden välillä.  

 

 

2.2. Sote-uudistuksen linjaukset asiakaslähtöisestä ja integroidusta 
palvelukokonaisuudesta 

 

 

2.2.1. Sote-uudistuksen tavoitteet 
 

Sote-uudistuksen tavoitteena on integroitujen palvelujen asiakaslähtöinen 

järjestäminen niin, että voidaan turvata kaikille yhdenvertaiset sosiaali- ja terve-

yspalvelut sekä toimivat lähipalvelut ja ihmisiä lähellä tapahtuva päätöksenteko 

maan eri alueilla. Tavoitteen saavuttamiseksi laajennetaan palveluiden järjes-

tämisestä vastaavien organisaatioiden väestöpohjaa sekä uudistetaan toiminta-

tapoja ja palvelurakennetta.10  

 

Hallituksen linjaus lähtee mahdollisimman täydellisen horisontaalisen (sosiaali- 

ja terveydenhuolto) sekä vertikaalisen (perus- ja erityispalvelut, perustervey-

denhuolto ja erikoissairaanhoito) palveluintegraation toteuttamisesta. Täydelli-

sellä integraatiolla tarkoitetaan asiakaskeskeistä palvelukokonaisuutta eli sitä, 

että ihmisen saama palvelu on kokonaisuus, joka pyrkii vastaamaan asiakkaan 

kokonaistarpeisiin mahdollisimman kustannustehokkaalla, laadukkaalla ja vai-

kuttavalla tavalla yhdistellen erilaisia osaamisia ja keinoja sekä niiden mukaisia 

toimenpiteitä (esim. yleislääkärin ja erikoissairaanhoidon toimenpiteet, kuntou-

                                            
7
 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.  

8
 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000.  

9
 Markkanen & Puro 2011: 12.  

10
 STM, VM, Pöysti (2015a): 1.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20potilaan%20asemasta%20ja%20oikeuksista
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2014/02/Integraatio-ratkaisuna-sosiaali-ja-terveydenhuollon-uudistamistarpeisiin_final.pdf
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1900587/Hallituksen+linjausten+perustelumuistio.pdf/873acd14-dc20-4c28-8a3e-71de720a4612
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tus, sosiaalipalvelut). Lyhyesti integraatio tarkoittaa asiakaslähtöistä ja oikea-

aikaista palvelua, jossa yhdistetään asiakkaan tarpeiden mukaan eri alojen 

osaamisia.11  

 

 

2.2.2. Sote-palvelut ja aluehallintouudistus 
 

Sote-uudistus liittyy laajempaan aluehallintouudistukseen, joka vaikuttaa sosi-

aali- ja terveydenhuollon rakenteiden, palvelujen ja rahoituksen lisäksi koko jul-

kiseen hallintoon. Jatkossa julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla: valtio, 

maakunta ja kunta. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alus-

sa.12 

 

Sote-uudistukseen liittyviä keskeisiä asioita hallinnon13 , päätöksenteon14 ja ra-

hoituksen lisäksi ovat esimerkiksi asiakkaan valinnanvapauden laajentaminen15, 

digitalisaatio16, erikoissairaanhoidon ja päivystyksen järjestäminen17 sekä hy-

vinvoinnin edistäminen erityisesti kunta-sote-yhteistyössä18.  Kaikki em. koko-

naisuudet tuovat toteutuessaan merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveyspalve-

lujen järjestämiseen ja integraation toteuttamiseen, joten tulevien ratkaisujen 

vaikutuksia on pyrittävä ennakoimaan myös alueellisessa suunnittelutyössä, 

vaikka niiden lopullinen sisältö ei vielä olekaan tiedossa.  

 

 

2.2.3. Valtionohjaus sote-palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöä ja tuottamista ohjataan lainsäädännön ja 

rahoituksen lisäksi vahvistuvalla valtionohjauksella. Valtion tehtävänä on ohjata 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä niin, että perustuslain 19 §:ssä sää-

dettyjä sosiaalisia oikeuksia toteuttavat sote-palvelut ovat laadultaan riittävän 

yhtenäisiä ja saatavilla yhdenvertaisesti koko maassa. 19 

 

Myös sosiaali- ja terveysministeriön asettamat selvityshenkilöt ovat tuoneet esil-

le omassa raportissaan, että sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää nykyistä 

tiiviimpää valtionohjausta (esimerkiksi toimintatapojen yhdenmukaistaminen, 

kansalliset palvelulinjaukset) sekä yhteisvastuuta kaikilla sosiaali- ja terveyden-

                                            
11

 STM, VM, Pöysti (2015a): 5.  
12

 http://alueuudistus.fi/uudistuksen-yleisesittely  
13

 http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hallinto-ja-tehtavat  
14

 http://alueuudistus.fi/soteuudistus/paatoksenteko  
15

 http://alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaan-valinnanvapaus  
16

 http://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio  
17

 http://alueuudistus.fi/erikoissairaanhoito-ja-paivystys 
18

 http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen  
19

 STM, VM, Pöysti (2015a): 2–3.   

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1900587/Hallituksen+linjausten+perustelumuistio.pdf/873acd14-dc20-4c28-8a3e-71de720a4612
http://alueuudistus.fi/uudistuksen-yleisesittely
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hallinto-ja-tehtavat
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/paatoksenteko
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaan-valinnanvapaus
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio
http://alueuudistus.fi/erikoissairaanhoito-ja-paivystys
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1900587/Hallituksen+linjausten+perustelumuistio.pdf/873acd14-dc20-4c28-8a3e-71de720a4612
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huollon tasoilla, jotta tulevaisuudessa saadaan samalla rahalla ihmisille vaikut-

tavampia palveluja kuin nykyään.20 21 22 

 

 

2.2.4. Alueellisen valmistelun ydinkohdat 
 

Alueellisessa sote-uudistuksen valmistelussa ja kehittämistyössä olennaisin 

huomioon otettava seikka on, että asiakkaan saama palvelu on sujuva koko-

naisuus, vaikka valinnanvapauteen ja useisiin eri tuottajiin perustuvassa koko-

naisuudessa palveluketjut tai -prosessit tulevat olemaankin organisaatiorajat 

ylittäviä. Palvelussa yhdistetään asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja joustavasti 

erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon keinoja, toimenpiteitä ja osaamisia. Tämä 

edellyttää, että palvelu- ja hoitoketjuja johdetaan kokonaisuutena ja asia-

kastieto siirtyy sujuvasti toimijoiden välillä. Palvelukokonaisuuksien ja niihin 

liittyvien palveluketjujen kehittämisessä on tarpeen miettiä myös, miten alueella 

hyödynnetään yliopistosairaaloiden, sosiaalialan osaamiskeskusten ja mahdolli-

sesti muiden osaamiskeskittymien työnjakoa ja osaamista. Alueellisessa val-

mistelussa on tärkeää, että  

 

 keskiössä ovat asiakkaiden mahdollisuudet saada integroituja 

palveluita oikea-aikaisesti  

 mukana ovat aktiivisesti ja tasapainoisesti kaikki sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palvelut ja toimijat (esimerkiksi kuntien, yksityis-

ten ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, 

kuntoutuspalvelujen tuottajat, sosiaalihuollon vaativamman tason 

erityispalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, työter-

veyshuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Kela jne.)  

 haetaan mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta ja vaikutta-

vuutta sekä saada aikaan säästöjä  

 turvataan asukkaiden ja asiakkaiden mahdollisuudet osalli-

suuteen ja vaikutusmahdollisuuksiin omissa sosiaali- ja terve-

yspalveluissaan sekä laajemminkin koko palvelujärjestelmän 

suunnittelussa ja kehittämisessä.  

 

 

2.2.5. Kärkihankkeet tukevat sote-uudistuksen toteuttamista 
  

                                            
20

 Kauppila & Tuulonen 2016.  
21

 STM Tiedote 10/2016.  
22

 Miksi valtion ohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa pitää vahvistaa? (T. Pöystin videohaas-
tattelu) 

http://www.julkari.fi/handle/10024/129810
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveydenhuollossa-vahvistettava-yhteisvastuuta-ja-valtion-ohjausta?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=1271139
https://www.youtube.com/watch?v=iT0-cGd7a-o&feature=youtu.be
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Hallitusohjelman mukaisilla sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeilla tue-

taan sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamista23. Kärkihankkeet sisältävät 

seuraavat painopistealueet:  

 

1) Palvelut asiakaslähtöisiksi 

2) Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 

3) Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 

4) Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omais-

hoitoa 

5)  Osatyökykyisille tie työelämään  

 

Palvelut asiakaslähtöisiksi - kärkihankkeessa keskeistä sisältöä ovat sosiaa-

li- ja terveydenhuollon toimintaprosessien uudistaminen, julkisen palvelulupauk-

sen sekä kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumismallin määrittely, 

uusien omahoidon sähköisten palvelujen käyttöönotto ja palvelusetelikokeilu. 

Lisäksi arvioidaan asumisperusteisen sosiaaliturvan tarkoituksenmukaista koh-

dentumista ja toteutetaan perustulokokeilu.24 

 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävässä ja eriarvoisuutta vähentävässä kär-

kihankkeessa panostetaan arkiympäristöjen uudistamiseen sekä terveellisten 

elämäntapojen edistämiseen.25  

 

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan valtakunnallisella muutosohjelmalla (LA-

PE), jonka tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavam-

mat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Tarkoitus 

on vahvistaa peruspalveluja sekä siirtää painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja 

varhaiseen tukeen. 26 

 

Ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa kehittävässä kärkihank-

keessa luodaan iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertai-

sempia, paremmin koordinoituja ja kustannuksia alentavia palveluja. Keskeisel-

lä sijalla ovat kotiin annettavat, toimintakykyä ylläpitävät palvelut. 27 

 

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen tavoitteena on, että 

osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkki-

noille. Tavoitteeseen pyritään laajentamalla työkykykoordinaattorien toimintaa 

koko maahan, purkamalla kannustinloukkuja, parantamalla pienten ja kes-

                                            
23

 STM ja hallituksen kärkihankkeet 
24

 Palvelut asiakaslähtöisiksi  
25

 Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 
26

 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 
27

 Ikäihmistenkotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittäminen 

http://stm.fi/karkihankkeet
http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys
http://stm.fi/hankkeet/terveys-ja-hyvinvointi
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
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kisuurten yritysten mahdollisuuksia palkata osatyökykyisiä sekä lisäämällä 

vammaisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia. 28 

 

ICT-ratkaisut ja digitalisaatio ovat keskeinen osa sote-uudistusta ja ne liittyvät 

oleellisesti myös kaikkiin kärkihankkeisiin. Digitalisaation avulla sosiaali- ja ter-

veydenhuollon asiakkaille voidaan tuottaa parempia palveluja sekä tukea myös 

kansalaisten omatoimista terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämistä 

ja edistämistä. 29 30 

 

Valtio tukee kärkihankkeisiin liittyvää maakunnallista ja paikallista muutostyötä 

kokeiluilla ja käynnistämisavustuksilla, jotka ajoittuvat vuosille 2016–2018. Kes-

ki-Suomessa on jo kokemuksia useista kärkihankkeisiin liittyvistä toimintamal-

leista (esimerkiksi palvelusetelit, kokemusasiantuntijatoiminta) sekä osaamista, 

jota voitaisiin hyödyntää laajemminkin valtakunnallisissa hankkeissa (esimerkik-

si lasten ja perheiden palvelujen kehittämiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö; 

Perhehoitoliitto ry:n päätoimisto).  

 

Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla toteutetaan lukuisia hankkei-

ta, tehdään kehittämistyötä ja luodaan uusia hyviä käytäntöjä31. Keski-Suomen 

SOTE 2020 -hankkeen työryhmissä on kuitenkin havaittu, että tarvetta toiminta-

käytäntöjen yhtenäistämiselle on runsaasti32. Aktiivinen osallistuminen kärki-

hankkeisiin ja niihin liittyvään kokeilutoimintaan tarjoaa maakunnalle mahdolli-

suuden vauhdittaa yhteisten palvelu- ja toimintamallien löytämistä. Kun kokeilu-

toiminta lisäksi kytketään muuhun maakunnalliseen kehittämistyöhön (esimer-

kiksi Uusi sairaala33) sekä alueelliseen sote-valmisteluun34, voidaan odottaa, 

että kehittämistyöllä on aikaisempaa suurempi vaikutus käytännön toimintaan 

sekä asiakkaiden, että ammattilaisten kannalta. Maakunnassa suunnitteilla ole-

va sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, koulutuksen, innovaatiotoiminnan ja 

kehittämisen osaamiskeskittymä (Campus FI35) voi toimia tässä eri tahojen yh-

teisenä alustana ja kytkeä mukaan yhteistyöhön asukkaiden ja asiakkaiden se-

kä sote-ammattilaisten lisäksi myös alueen oppilaitoksia, tutkijoita, yksityisiä 

yrityksiä ja järjestöjä.  

 

 

                                            
28

 Osatyökykyisille tie työelämään 
29

 Digitalisaatio 
30

 STM 2014: Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena – Sote-tieto hyötykäyttöön-
strategia 2020 
31

 Ks. esim. Keski-Suomen SOTE 2020-hanke/Sotember 
32

 Ks. esim. Ehdotus Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma 2020 
33

 Keski-Suomen shp/Uusi sairaala -hanke 
34

 Silja Ässämäki: Keski-Suomen sosiaali-ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon valmistelu 
35

 Campus Future Innovation 

http://stm.fi/hankkeet/osatyokykyisyys
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125500/URN_ISBN_978-952-00-3548-8.pdf?sequence=1
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/sotember
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81603_Ehdotus_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta_versio1.1.pdf
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_hanke
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/80598_Liite_8_Silja_Assamaki_Sote-uudistuksen_ja_aluehallinnon_valmistelu_Keski-Su.pdf
https://www.jyu.fi/jsbe/jsbe-uutiset/campusfi
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3. Palvelunäkökulma asiakaslähtöisten palvelujen perustana 

 

Viime vuosina on kritisoitu tavaratuotannosta peräisin olevien mallien soveltu-

vuutta palvelujen tuotantoon. Esimerkiksi New Public Management – ajattelus-

sa, joka on vaikuttanut voimakkaasti myös Suomessa julkisten palvelujen järjes-

tämiseen ja tuottamiseen, korostetaan palveluprosessien tehostamista ja kus-

tannusten minimoimista. Nämä ovat sinänsä hyödyllisiä tavoitteita, mutta jos 

palvelutoiminnan tulosta seurataan vain yksikkö- ja organisaatiokohtaisilla mää-

rällisillä suoritteilla, voi lopputuloksena olla asiakkaan kannalta epätarkoituk-

senmukainen kokonaisuus.  

 

Seuraavassa käsitellään lyhyesti palvelu- ja tuotantologiikan eroja. Nykyisen 

järjestelmän keskeisenä ongelmana pidetään osaoptimointia, mikä on pitkälti 

seurausta liian organisaatio- ja tuotantolähtöisestä ajattelutavasta. Palvelujär-

jestelmä voi olla aidosti tehokas ja vaikuttava vain silloin, kun palvelun järjestä-

jillä, tuottajilla ja asiakkailla on yhteinen ymmärrys siitä, mikä on palvelun tuot-

tama lisäarvo asiakkaalle.  

 

 

3.1. Palvelu- ja tuotantologiikan erilaiset näkökulmat palvelujen tuo-

tannossa 

 

Tuotanto- ja palvelulogiikan erojen hahmottaminen on erityisen tärkeää julkisella 

sektorilla, koska asiakkaiden rooli on muuttumassa tiedon ja valinnanvapauden 

lisääntyessä. Tulevaisuudessa asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja odotukset vai-

kuttavat palvelujen määrittelyyn ja kuluttamiseen aikaisempaa enemmän. Jat-

kossa asiakkaat myös osallistuvat entistä enemmän palvelujen tuottamiseen. 36 

 

Tuotantolähtöisessä näkökulmassa ongelmia pyritään ratkaisemaan kiinnittä-

mällä huomio aineellisiin resursseihin, tuotteisiin, suoritteisiin ja tuotteiden hin-

taan. Taylorististen oppien mukaisesti tuottavuutta ja säästöjä pyritään aikaan-

saamaan erikoistumalla, standardisoimalla ”jakeluketjuja” ja minimoimalla vaih-

telua, mikä voi näkyä esimerkiksi terveyskeskusten ”liukuhihna-vastaanotoilla” 

samanpituisten vastaanottoaikojen tarjoamisena kaikille asiakkaille, vaikka asi-

akkaiden tarpeet vaihtelisivatkin huomattavasti.37 38 39Pyritään siis standar-

disoimaan asiakkaat järjestelmään sopiviksi, eikä päinvastoin. Toiminnan tulok-

sellisuutta ja onnistumista seurataan ja arvioidaan pitkälti suoritteiden pohjalta 

                                            
36

 Osborne, Radnor & Nasi: 2013.  
37

 Koivuniemi & Simonen 2011: 32–50. 
38

 Vargo & Lusch 2006; 2008. 
39

 Ks. myös esim. John Seddon: Systems Thinking in the Public Sector. The failure of the reform 
regime and manifesto for a better way.  
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(esimerkiksi käyntimäärät, hoitopäivien määrä). Tämä kannustaa osaltaan tuot-

tamaan lisää suoritteita, mikä samalla nostaa kustannuksia.  

 

Tuotantoon pohjautuvat ratkaisut ovat toimivia joissakin tilanteissa. On tärkeää, 

että esimerkiksi kalliita tiloja ja laitteita hyödynnetään mahdollisimman tehok-

kaasti, vaikkapa pidentämällä aukioloaikoja, tai keskittämällä kalliita hankintoja. 

On myös tärkeää, että kaikissa yksiköissä pystytään käyttämään riittävästi aikaa 

suoraan asiakastyöhön, jotta voidaan estää jonojen muodostumista ja turvata 

nopea ja oikea-aikainen palveluihin pääseminen.  

 

Keskittyminen pelkästään yksittäisten organisaatioiden, työyksikköjen tai am-

mattilaisten tuottavuuden parantamiseen voi kuitenkin johtaa palvelujen liialli-

seen eriytymiseen ja pirstaloitumiseen, epäjatkuvuuteen, odotusaikojen lisään-

tymiseen ja tiedonkulun ongelmiin. Suoritteiden määrän optimoiminen voi johtaa 

myös vaikuttavuuden heikkenemiseen, jos palvelun sisältö ja laatu eivät enää 

vastaa asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen. Tuotantoon pohjautuvien ratkaisujen 

yhtenä heikkoutena pidetäänkin sitä, että palvelujen tarjoajan kuvitellaan kyke-

nevän määrittämään asiakastarpeet ennakolta40. Kun asiakas ei sitten sovikaan 

standardoituun aika- tai muuhun raamiin, syntyy ongelmia, viivästymisiä ja aika-

taulujen sekoittumisia sekä ”hankalia asiakkaita”.  

 

Palvelunäkökulmassa lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja niihin vastaami-

nen lisäarvoa tuottavalla tavalla. Perusideana on, että asiakkaat eivät hyödy 

tuotteista tai palveluista sinänsä, vaan niiden tarjoamista ratkaisuista, jot-

ka voivat edistää heidän selviytymistään omassa elämässään ja arjes-

saan. Palvelujen järjestäjien ja tuottajien pitäisikin olla hyvin selvillä siitä, mikä 

on asiakkaiden kannalta aidosti merkityksellistä toimintaa.41  

 

Asiakkaan saama lisäarvo voi olla esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin liitty-

vää hyötyä (sairauden paraneminen, päihdeongelmien parempi hallinta, turval-

listen kasvuolosuhteiden mahdollistaminen) tai asiakkaan osaamisen ja val-

miuksien tukemista niin, että hän selviytyy omassa elämässään ja arjessaan 

aikaisempaa paremmin, osaa tunnistaa ja ennalta ehkäistä erilaisia riskejä, pys-

tyy parantamaan elämänlaatuaan ongelmista tai sairauksista huolimatta ja te-

kemään omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevia valintoja.42  

 

Palvelulogiikassa korostetaan tiedon, osaamisen ja muiden aineettomien re-

surssien merkitystä, resurssien luomista (esimerkiksi asiakkaan ja hänen läheis-

                                            
40

 Mitronen & Rintamäki 2012. 
41

 Grönroos 2009. 
42 Vargo & Lusch 2006; 2008. 
 



 

14 
 

tensä voimavarojen hyödyntäminen) ja yhdistämistä (esimerkiksi kolmannen 

sektorin ja yritysten osaamisen hyödyntäminen), dialogia ja oppimista. Tuottei-

den ja palvelujen sijasta keskiössä ovat palveleminen ja kokeminen. Jakeluket-

jujen sijasta toiminta perustuu verkostomaiseen työskentelyyn.43 (Taulukko 2).  

 

 

Taulukko 2. Tuotanto- ja palvelulogiikan erot (Vargo & Lusch 2006; 2008).  

Tuotantologiikka Palvelulogiikka  

Aineelliset resurssit  Tieto, osaaminen ja muut aineettomat 

resurssit 

Resurssien hankinta  Resursointi (resurssien luominen ja integ-

rointi ja resistanssin poistaminen) 

Tuotteet ja palvelut Palveleminen ja kokeminen 

Hinta  Arvolupaus 

Mainonta Dialogi 

Jakeluketju  Arvoverkko 

Maksimointi Oppiminen 

Tyrkyttäminen  Tarjoutuminen 

 

 

Palvelunäkökulmassa korostetaan tavaroihin ja palveluihin liittyviä perustavan-

laatuisia eroja, joten teollisuudesta tuttujen käsitteiden katsotaan sopivan 

huonosti palvelun tuottamiseen. Teollisuuden perinteinen tuottavuus-käsite 

perustuu vakiolaadun oletukselle, jolla ei esimerkiksi Grönroosin (2009) mukaan 

ole merkitystä palvelujen tuotannossa. Palvelut ovat itsessään vuorovaikutusta, 

kohtaamista, toimintoja ja molemminpuolista oppimista sisältäviä prosesseja. 

Palveluja ei myöskään erikseen ”toimiteta” asiakkaalle, vaan ne syntyvät sa-

manaikaisesti kuin ne tuotetaan. Usein asiakas on aktiivinen osapuoli palvelun 

tuottamisessa. Asiakas nähdään palvelujen muotoilijana, kanssatuottajana 

ja palvelukokemusten arvioijana44. Vaihdantanäkökulmassa (tavarat) arvo 

tuotetaan esimerkiksi tehtaassa tai toimistossa ja ne jaetaan asiakkaille. Suh-

denäkökulmassa (palvelut) asiakas ”luo saamaansa arvoa itse koko suhteen 

ajan, ja arvo syntyy osittain asiakkaan ja yrityksen tai palveluntarjoajan välises-

sä vuorovaikutuksessa.”45  

 

                                            
43

 Vargo & Lusch 2006; 2008.  
44

 Osborne ym. 2013.   
45

 Grönroos 2009. 
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3.2. Palvelunäkökulman vaikutus prosessien suunnitteluun ja johta-
miseen 

 

Palvelujen johtaminen on prosessien johtamista. Funktionaalinen, erillisten 

toimintojen johtamiseen perustuva malli vahvistaa osaoptimointia, koska jokai-

nen toiminto ja osasto korostavat enemmän omalle alalleen erikoistumista kuin 

yhteistyötä muiden kanssa. Asiakkaat eivät kuitenkaan välttämättä hyödy eri 

yksikköjen osaoptimoiduista tuloksista, vaan kokonaisarvosta.46  

 

Prosessijohtamisessa osastojen rajoja häivytetään ja työnkulut organisoidaan 

arvoa tuottaviksi prosesseiksi, jotka mahdollistavat eri toimijoiden välisten suh-

teiden kehittämisen, vaalimisen ja hallinnan. Prosessijohtamisen kulmakiviä 

ovat luottamus, sitoutuminen ja houkuttelevuus. Luottamus perustuu osittain 

aikaisempiin kokemuksiin, joita vuorovaikutuksessa on kertynyt, mutta myös 

sopimuksiin, säännöksiin, sosiaalisiin normeihin ja persoonallisuuteen liittyviin 

tekijöihin, joiden pohjalta osapuolten voidaan odottaa käyttäytyvän tietyllä taval-

la.47  

 

Palvelujen laadun näkökulma tuo palvelujen suunnitteluun, johtamiseen ja 

toteuttamiseen oman merkittävän lisänsä. Alla on kuvattu laadun osatekijöiden 

vaikutuksia palvelutuotantoon Grönroosin (2009) kokoaman listan pohjalta: 

 

1. Palvelujen laatu määrittyy keskeisesti asiakkaan subjektiivisesta 

kokemuksesta. Tämän vuoksi esimerkiksi organisaation johto ei voi yk-

sinään päättää, mikä on hyvää tai huonoa laatua, tai edes kaikkia laadun 

osatekijöitä.  

2. Laatua ei voi erottaa palvelun tuotanto- ja toimitusprosessista. Asi-

akkaat osallistuvat aktiivisesti palvelun tuottamiseen (esimerkiksi pitkäai-

kaissairauksien hoidossa tai kuntoutuksessa), joten ammattilaisen tuot-

tama lopputulos on vain osa laadusta. Asiakkaan kokemus prosessista ja 

vuorovaikutuksesta on osa kokonaislaatua ja sillä on usein vaikutusta 

myös palvelun lopputulokseen ja vaikuttavuuteen, ei pelkästään asiakas-

tyytyväisyyteen.48  

3. Laatu tuotetaan paikallisesti ammattilaisen ja asiakkaan välisissä 

”totuuden hetkissä”, joten merkittävä osa myös laadun ”suunnitte-

lusta” on siirrettävä paikallistasolle. Tätä vahvistavat jatkuvan kehit-

tämisen ja oppimisen näkökohdat (esimerkiksi Lean – ajattelun sovelta-

minen).   

                                            
46

 Grönroos 2009.  
47

 Grönroos 2009.  
48

 Osborne ym./Katz ym. 2005. 
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4. Kaikki organisaatiossa työskentelevät vaikuttavat omalta osaltaan 

asiakkaan kokemaan laatuun; (myös ns. ”taustatehtävissä” työskente-

levät).   

5. Koska asiakkaat osallistuvat palveluprosesseihin tuottajina, heitä 

on johdettava laatua tuottavana resurssina. Palvelun tuottajan oman 

edun mukaista on informoida, ohjata ja kouluttaa asiakkaita mahdolli-

simman hyvin ja kannustaa asiakkaita aktiiviseen osallistumiseen. Kun 

asiakkaat tietävät, mitä heiltä odotetaan, he voivat omalta osaltaan edis-

tää sekä prosessin, että lopputuloksen laatua ja sujuvuutta.  

6. Kaikkien tehtävänä on seurata laatua koko organisaatiossa, koska 

erillinen laadunvalvontahenkilöstö ei pysty seuraamaan laatua joka pai-

kassa.  

7. Koettu laatu riippuu odotuksista ja kokemuksista, joten asiakkaille ei 

pidä synnyttää turhia odotuksia, joita olemassa olevilla resursseilla ja 

osaamisella ei kyetä toteuttamaan.  

 

Asiakaslähtöisessä palvelujen tuotannossa korostetaan asiakkaiden kokemus-

ten ja asiakastyytyväisyyden merkitystä. Ammattilaisten ja asiakkaiden näke-

mykset hyvän palvelun osatekijöistä voivat vaihdella. Yleensä ammattilaiset ko-

rostavat asiantuntijuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta4950. Samat asiat on mai-

nittu myös alla luetelluissa ”hyväksi koetun palvelun kriteereissä”, mutta asiak-

kaat korostavat myös uskottavuuteen, asenteisiin, kohteluun ja palvelujen saa-

tavuuteen vaikuttavia tekijöitä.  

Hyväksi koetun palvelun seitsemän kriteeriä51: 

1. Ammattimaisuus ja taidot (lopputulos; tekninen laatu)  

2. Maine ja uskottavuus (imago) 

3. Asenteet ja käyttäytyminen 

4. Saavutettavuus ja joustavuus 

5. Luotettavuus 

6. Palvelun normalisointi 

7. Fyysinen ympäristö (palvelumaisema)  

 

Perinteisen teollisuudesta omaksutun johtamismallin ja palvelujohtamisen 

painopisteen muutokset ovat merkittäviä, koska painopiste työsuorituksen 

aiheuttamista sisäisistä seurauksista siirretään ulkoisiin, asiakkaille ja muille 

                                            
49

 Ks. esim. THL 2014: Keskeiset elementit sosiaali- ja terveydenhuollon laadussa: asiakaskes-
keisyys, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, oikeudenmukaisuus, valinnanvapaus, potilas-
turvallisuus, korkeatasoinen osaaminen, vaikuttavuus.  
50

 Ks, esim. Potilasturvallisuus tänään: Terveydenhuollon laadun ulottuvuudet: vaikuttavuus, 
tehokkuus, turvallisuus, oikea-aikaisuus, potilaskeskeisyys, tasa-arvo (Insitute of Medicine)  
51

 Grönroos 2009.  

https://www.thl.fi/fi/web/laatu-ja-potilasturvallisuus/etusivu/laadunhallinta
http://www.turvallisuusopas.fi/potilasturvallisuus/potilasturvallisuus-tanaan
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osapuolille koituviin vaikutuksiin, joita ainakin nykyisillä sosiaali- ja terveyden-

huollon menetelmillä on vaikea mitata. Huomion kiinnittäminen rakenteen 

sijasta prosessiin aiheuttaa muutoksia myös toiminnan järjestämisessä52:  

 

1. Ansaintalogiikasta tulee toiminnan käyntiinpaneva voima. Koska 

asiakkaan kokema palvelun laatu on keskiössä, ulkoista ja sisäistä te-

hokkuutta (asiakastyytyväisyyttä ja tuottavuutta) koskevat päätökset on 

nivottava kiinteästi toisiinsa.  

2. Päätöksentekovalta on hajautettava niin lähelle organisaation ja asi-

akkaan rajapintaa kuin mahdollista, mutta strategisesti tärkeät päätök-

set on tehtävät keskitetysti.  

3. Organisaatio on rakennettava ja saatava toimimaan niin, että pääosa 

organisaation resurssien käytöstä suuntautuu suoraan palvelu-

toimintaan tai sen tukemiseen. Tämä saattaa edellyttää matalaa or-

ganisaatiota ilman tarpeettomia hierarkiatasoja.  

4. Työnjohdon painopisteen on oltava työntekijöiden rohkaisemi-

sessa ja tukemisessa. Määräyksiin pohjautuvaa valvontaakin voidaan 

tarvita, mutta sitä pitäisi olla mahdollisimman vähän.   

5. Palkkiojärjestelmien pitäisi kannustaa asiakkaan kokeman laadun 

tuottamiseen. Kaikki palvelun laadun olennaiset näkökohdat olisi otet-

tava huomioon, vaikka niitä kaikkia ei aina voikaan sisällyttää palk-

kiojärjestelmään.  

6. Saavutusten mittaamisessa on kiinnitettävä huomio asiakkaan 

tyytyväisyyteen ja palvelun laatuun (siis myös asiakashyötyyn). 

Tuottavuuden ja sisäisen tehokkuuden seuraamiseksi voidaan kuiten-

kin tarvita myös sisäisten mittareiden käyttöä.  

 

Menestyksellinen julkisten palvelujen johtaminen vaatii palvelujen tehokkaan 

suunnittelun ja muotoilun lisäksi palvelujen käyttäjien odotusten hallinnointia ja 

odotuksiin vastaamista sekä henkilökunnan motivoimista ja valmentamista posi-

tiiviseen vuorovaikutukseen palvelun käyttäjien kanssa.53  

 

Palvelukeskeinen lähestymistapa edellyttää kansalaisten sitoutumista ja si-

touttamista ja käyttäjien osallisuutta kaikissa palvelujen tuotannon vai-

heissa: julkisten toimintaohjelmien valmistelussa (tarpeiden identifiointi ja prio-

risointi54), palvelulupauksen määrittelyssä55 ja palveluprosessien toteutukses-

                                            
52

 Grönroos 2009.  
53

 Osborne, Radnor & Nasi 2013.   
54

 Box 1998.  
55

 Normann 1991.  
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sa56. Käyttäjillä on näissä vaiheissa kolme erilaista roolia, jotka kuvaavat myös 

erilaisia vaatimuksia ja palveluhaasteita: kansalainen, asiakas ja kumppani57. 58  

 
 

4. Keski-Suomen integroitu asiakas- ja asukaslähtöinen sote-
palvelumalli 

 

4.1. Keski-Suomen sote-palvelumallin taustaa ja painopistealueita 
 

4.1.1. Työpaperin tausta-aineisto 
 

Työpaperissa esitettyjen ideoiden ja ehdotusten 

pohjana on Keski-Suomen SOTE 2020 -

hankkeen työryhmissä, seminaareissa ja muis-

sa tapaamisissa koottu aineisto59 sekä lukuisat 

keskustelut eri toimijoiden ja Keski-Suomen 

SOTE 2020 -hanketiimin kanssa. Lisäksi on 

hyödynnetty muualla Suomessa60 ja ulkomailla 

saatuja kokemuksia61, asiakaslähtöisten palve-

lujen tuottamista koskevaa tutkimustietoa ja 

kansainvälisiä linjauksia62 sekä valtakunnalliseen alue- ja sote-uudistukseen 

liittyvää valmisteluaineistoa63 

 

Keskeisenä lähtökohtana työpaperissa on ollut myös Terveyshyötymalli (Chro-

nic Care Model)64 (Kuva 1). Vaikka terveyshyötymalli on alkujaan kehitetty eri-

tyisesti pitkäaikaissairauksien hoitoon, on todettu, että malli on sovitettavissa 

myös sosiaalityön viitekehykseen. Sosiaalityön periaatteet täydentävät ja moni-

puolistavat terveyshyötymallin soveltamista käytännössä. Tällöin voidaankin 

puhua terveys- ja sosiaalihyödystä, mikä luo omalta osaltaan pohjaa integroitu-

jen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiselle.65 Ns. laajennetussa terveyshyö-

tymallissa (The Expanded Chronic Care Model)66 malliin on kytketty myös väes-

tötason terveyden edistäminen. Terveyshyötymallissa on yhdistetty joukko näyt-

                                            
56

 Grönroos 2007.  
57

 Adams & Thomas 2012.  
58

 Osborne, Radnor & Nasi 2013.   
59

 Keski-Suomen SOTE 2020/Sote-integraatio 
60

 Esim. Kotona Kokonainen Elämä, Parempi arki, Siun sote, Hyvä vastaanotto ja Hyvä Potku, 
Potku.   
61

 Esim. Timmins & Ham 2013; Alderwick ym. 2015; Naylor ym. 2016.  
62

 Esim. WHO/Europe 2013 & 2015: Towards people-centered health systems; Priorities for 
health systems strenghtening in the WHO European Region 2015-2020.    
63

 Sote- ja aluehallintouudistus.  
64

 Chronic Care Model; Potku2; Rampe. 
65

 Hämäläinen & Väisänen 2011. Väisänen 2014.  
66

 Ks. esim. Barr ym. 2003.  

”Jos toimii samoin kuin en-

nen ei kannata uskoa että 

toiminnan seuraukset muut-

tuisivat tai olisivat erilaiset.”  

Kehitysjohtaja Merja Teppo-

nen, Eksote.  

 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/sote-integraatio
https://www.innokyla.fi/documents/306104/0/Loppuraportti_valmis.pdf/bc564b63-b5a2-4502-b985-4e7f3d66dbc5
http://www.parempiarki.fi/
http://www.siunsote.fi/
http://www.hus.fi/ammattilaiselle/husn-perusterveydenhuollon-yksikko/perusterveydenhuollon-kehittaminen/Sivut/Hyva-vastaanotto.aspx
http://www.potkuhanke.fi/
http://www.kingsfund.org.uk/publications/quest-integrated-health-and-social-care
http://www.kingsfund.org.uk/publications/population-health-systems
http://www.kingsfund.org.uk/publications/physical-and-mental-health
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/publications/2013/towards-people-centred-health-systems-an-innovative-approach-for-better-health-outcomes
http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/65th-session/documentation/working-documents/eurrc6513-priorities-for-health-systems-strengthening-in-the-who-european-region-20152020-walking-the-talk-on-people-centredness
http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/65th-session/documentation/working-documents/eurrc6513-priorities-for-health-systems-strengthening-in-the-who-european-region-20152020-walking-the-talk-on-people-centredness
http://alueuudistus.fi/etusivu
http://www.improvingchroniccare.org/
http://www.potkuhanke.fi/terveyshyotymalli?lang=fi-FI
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Ammattilaiselle/Tieteellinen_toiminta/Tieto_ja_kirjastopalvelut/Julkaisusarja(44699)#Julkaisut 2012
http://sote.kainuu.fi/showattachment.asp?ID=3129&DocID=3011
http://www.slideshare.net/heiniturkia9/sosiaalihyty-osallisuuden-ja-vaikuttavuuden-osoittajana-aikuissosiaalityss
http://www.longwoods.com/content/16763
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töön perustuvia systeemitason muutoksia, joten mallin vaikuttavuuden kannalta 

on tärkeää, että muutoksia toteutetaan yhtäaikaisesti kaikilla tasoilla.  

 

 

 

 
 

Kuva 1. Terveyshyötymalli (alkuperäinen kuva Potku-hanke; pohjana Chronic 
Care Model).67  

 

Terveyshyötymalli pohjautuu vahvasti yh-

teisöllisyyteen ja tiimityöhön, joten eri am-

mattiryhmien yhteistyöllä ja työnjaolla on 

keskeinen merkitys erityisesti asiakkaan 

omahoidon ja osallisuuden tukemisessa. 

Terveyshyötymallin lähtökohtana oli ha-

vainto, että ns. akuutit hoitomallit, joille 

esimerkiksi terveyskeskusten arjen käy-

tännöt ja toiminnan organisointi ovat pitkälti 

rakentuneet, eivät pysty tehokkaasti vas-

taamaan pitkäaikaissairauksien hoidon asettamiin haasteisiin.  

 

Taulukossa 3 on kuvattu akuutin hoitomallin ja terveyshyötymallin eroja.  

 

                                            
67

 Ks. tarkemmin Potku-hanke ja Chronic Care Model.  

”Akuutti hoitomalli: Potilaassa on vika 
– minun tehtävöni on löytää se ja korja-
ta.  
 
Terveyshyötymalli: Potilas tietää ja 
tekee jo paljon ja minun tehtäväni on 
vahvistaa sitä!” 
 
Pilvikki Absetz/Risto Kuronen, Potku-
hanke.  

http://www.potkuhanke.fi/
http://www.improvingchroniccare.org/index.php?p=The_Chronic_CareModel&s=2
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Taulukko 3. Akuutin hoitomallin ja terveyshyötymallin erot. (Mukailtu: Nurses and 
doctors working together in New Zealand primary Care (luento). Sue Pullon ja Fiona 
Doolan-Noble, University of Otago Wellington CPD-Nelson 2009).  

 

Akuutti hoitomalli Terveyshyötymalli 

Sairauskeskeisyys Potilaslähtöisyys 

Reaktiivinen, oireisiin keskittyvä Suunnitelmallinen hoito 

Episodinen hoito Jatkuva hoito 

Fokus parantamisessa Fokus taudin hallinnassa 

Diagnostisen informaation antaminen Omahoidon tukeminen 

Yksilökontaktit Monimuotoiset kontaktit 

Lääkärikeskeisyys Tiimikeskeisyys 

Painopiste yksilössä Väestön terveys 

Yhteen hoitopaikkaan kerralla keskittyvä Yhteisönäkökulma, laaja-alainen yhteistyö 

Erikoissairaanhoidon painotus Perusterveydenhuollon painotus 

 

 

Pitkäaikaissairauksien hoidon vaikuttavuutta voidaan lisätä useilla eri toimenpi-

teillä, jotka kohdistuvat kaikkiin kuuteen osa-alueeseen.68 Niistä tärkeimpiä ovat 

omahoidon tukeminen, asiakkaan yhteinen suunnitelma sekä palveluvalikoiman 

monipuolistaminen. Oleellisia ovat myös aito asiakaslähtöisyys, tiimin toimiva 

yhteistyö ja työnjako sekä yhteisöllisyyden ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden 

näkökulmat. Terveyshyötymallia on sovellettu useissa eri maissa (myös Suo-

messa69). Esimerkiksi amerikkalainen Patient-Centered Medical Home – kon-

septi perustuu pitkälti terveyshyötymallin osatekijöihin.70  

 

 

4.1.2. Keski-Suomen sote-palvelumallin painopistealueet 
 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen kokoaman aineiston pohjalta vaikuttaa 

siltä, että Keski-Suomessa korostetaan pitkälti samoja asioita kuin sote-

uudistusta koskevissa valtakunnallisissa linjauksissa. Esimerkiksi Peurunka 2 – 

seminaarissa integraatio-työpajan jäsenet valitsivat tärkeimmiksi sote-

palvelumallin painopainopistealueiksi ja kehittämiskohteiksi seuraavat tekijät71:  

 

 Alueellinen yhdenvertaisuus maakunnallisesti 
                                            
68

 Ks. tarkemmin esim. Keski-Suomen SOTE 2020/Tilastot ja raportit/Yhteenveto Huhtasuon 
ACIC-arvioinneista.  
69

 Ks. esim. Potku2; Espoo; Kainuu; Hämeenlinna; Parempi arki-hanke.   
70

 Ks. esim. video: NCQA/Merck: Patient-Centered Medical Home 
71

 Peurunka2-seminaari/Sote-integraatio-työpaja 15.4.2015.  

http://www.potkuhanke.fi/
file:///C:/Users/koikkapa/Downloads/Loppuraportti_v10_Espoon_Omahoitohanke_2005-2010.pdf
http://sote.kainuu.fi/general/Uploads_files/Julkaisut/Sarja%20d/d_42_perusterveydenhuollon_kehittaminen_kainuussa.pdf
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Terveyspalvelut/Yhteystiedot/Terveysasemat/Terveyshyotypalvelut/
http://www.parempiarki.fi/
https://www.youtube.com/embed/ZC4YCLG4h5k
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75160_Yhteenveto_Integraatio_tyopaja_Peurunka2_seminaari.pdf
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 Kuntalaisten yhdenvertaiset palvelut Keski-Suomessa   

 Lähipalveluiden tärkeys 

 Painopiste matalan kynnyksen palveluissa (lähipalvelut) 

 Potilaan/asiakkaan kokonaisvaltainen hoito 

 

Muissakin hankkeen työpajoissa ja työryhmissä painotukset ovat olleet saman-

suuntaisia. Keski-Suomen palvelumalli rakentuu vahvoille matalan kynnyksen 

lähipalveluille ja niitä tukeville erityispalveluille72. Sote-palvelujen tiivis yhteys 

muuhun lähiyhteisöön ja kuntaan on myös voimakkaasti esillä. Palveluohjauk-

sessa73 korostuvat yhdenmukaiset arviointikriteerit ja palvelujen piiriin pääsemi-

sen tasa-arvoisuus maakunnan eri puolilla. Asiakkaan kokonaisuuden huomi-

oiminen on keskeistä kaikissa palveluissa, mutta sen merkitys korostuu erityi-

sesti kuntoutuksessa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa74.   

 

Ikäihmisten palvelujen suunnittelussa on painotettu lisäksi toimintakyvyn ylläpi-

tämistä ja itsenäisen selviytymisen tukemista kotona75. Lasten, nuorten ja per-

heiden työryhmässä on nostettu esille, että voimavaroja tulisi kohdistaa entistä 

enemmän ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin, jotta korjaavien pal-

velujen tarvetta voitaisiin vähentää76. Vammaisten palveluissa lähtökohtana on 

asiakkaan elämän kokonaistilanteen huomioiminen sekä hyvän arjen ja täysi-

painoisen toimijuuden mahdollistaminen.77 

 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke toteutti jokaisessa 21 hankkeeseen osallis-

tuvassa kunnassa kuntalaisille suunnatut kuntalaisillat78 sekä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon ammattilaisille ja päättäjille suunnatut työpajat79. Kuntalaisilloissa 

(osallistujia 632) keskusteltiin sote-uudistuksen lisäksi erityisesti lähipalveluista 

ja henkilöstötilaisuuksissa (osallistujia 848) asukas- ja asiakaslähtöisyydestä 

omassa työssä80.  

 

Lähipalveluja koskevassa keskustelussa korostettiin, että sosiaali- ja terveys-

palvelujen lisäksi ovat tärkeitä muut lähipalvelut (esimerkiksi liikuntamahdolli-

suudet sekä kulttuuri-, kauppa- ja apteekkipalvelut) sekä toimivat tietoliikenne- 

ja kulkuyhteydet. Paljon keskustelua herättivät myös yksinäisyyteen ja turvatto-

                                            
72

 Keski-Suomen SOTE 2020/Lähipalvelut ja palveluverkot 
73

 Keski-Suomen SOTE 2020/Palveluohjaus 
74

 Keski-Suomen SOTE 2020/Monialainen kuntoutus 
75

 Keski-Suomen SOTE 2020/Vanhuspalvelut 
76

 Keski-Suomen SOTE 2020/Lapset, perheet ja lastensuojelu 
77

 Keski-Suomen SOTE 2020/Vammaistyöryhmä 
78

 Keski-Suomen SOTE 2020/Uutiskirje 19.3.2015 
79

 Keski-Suomen SOTE 2020/Uutiskirje 11.6.2015 
80

 Keski-Suomen SOTE 2020-hankkeen väliraportti 1.11.2014-31.10.2015.  

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluverkot
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluohjaus
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/kuntoutus
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/vanhuspalvelut
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/lapsiperheet
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/kuntoutus
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75986_Uutiskirje_19_3_2015.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/76144_Uutiskirje_11_6_2015.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/79850_valiraportti_31102015.pdf
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muuden tunteeseen liittyvät tekijät, joiden torjumisessa toimivilla kuntapalveluilla 

sekä järjestöillä ja vapaaehtoisilla on merkittävä rooli.  

 

Henkilöstön työpajoissa asukas- ja asiakaslähtöisyyden kannalta nähtiin tär-

keiksi palvelujen helppo saatavuus ja saavutettavuus, matalan kynnyksen pal-

velut ja ”yhden luukun” – periaatteella toimiminen, ennaltaehkäisevään työhön 

panostaminen, väestön palvelutarpeiden ja niissä tapahtuvien muutosten enna-

kointi sekä monipuolinen ja ajantasainen tiedotus. Lisäksi pidettiin tärkeänä 

esimerkiksi omien asenteiden ja työtapojen muuttamista, asiakkaiden ja heidän 

läheistensä kuuntelemista ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, moniamma-

tillista yhteistyötä, ohjauksen selkeyttämistä sekä asiakkaan ja paikallisten olo-

jen tuntemusta.  

 
 

4.2. Asiakkaiden ja väestön palvelutarpeiden tuntemus toiminnan pe-
rustana 

 

Palvelujen järjestäjällä ja tuottajilla tulee olla selkeä käsitys väestön, eri 

väestöryhmien, oman vastuualueen ja yksittäisten asiakkaiden palvelutar-

peista (esimerkiksi keskeiset hyvinvointiongelmat ja kansansairaudet, riskiteki-

jät jne.) sekä keinoista, joilla palvelutarpeisiin voidaan vastata. Tiedon hankin-

nassa tulee hyödyntää tilastojen ym. numeerisen tiedon lisäksi asiakastyössä 

syntyvää tietoa ammattilaisten ja asiakkaiden kokemuksista, odotuksista ja nä-

kemyksistä. Tietojärjestelmät tulee kytkeä tuottamaan reaaliaikaista ja hyödyn-

nettävissä olevaa tietoa em. tekijöistä. Eri lähteistä saatava tieto on jalostettava 

yhteiseksi tietämykseksi ja ymmärrykseksi, joiden avulla omaa työskentelyä 

voidaan kohdentaa aikaisempaa tehokkaammin asiakasta hyödyttäviin toimin-

toihin yhdessä muiden palveluntarjoajien kanssa.81  

 

Nykytilanteessa koko maakunnan kattavaa ja kuntakohtaista tietoa väestön ter-

veys- ja hyvinvointiongelmista, palvelujen käytöstä ym. on saatavilla pääasiassa 

valtakunnallisista tietokannoista.82 Lisäksi on tehty erillisiä selvityksiä esimerkik-

si Keski-Suomen sairaanhoitopiirin paljon palveluja käyttävistä asiakkaista.83 

Kuntien ja terveyskeskusten toimintaa kuvaavat tiedot sisältävät lähinnä suorit-

teita ja henkilöstöresursseja koskevaa tietoa. Toiminnan sisällöstä tai alueen 

väestöön kohdistuneista interventioista tietoa on saatavilla niukemmin. Asiakas-

tyytyväisyyskyselyt ja palautteiden kerääminen ovat jo arkipäivää, mutta niiden 

tulosten julkistaminen alueen väestölle on harvinaisempaa. Tällä hetkellä tieto 

                                            
81

 Ks. aiheesta esim. Ilkka Kunnamo 25.11.2015: Tietovarannot yhteiseksi hyväksi.  
82

 Esim. Sotkanet, Tilastokeskus.  
83

 Ks. esim. Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015/Purmonen & Tyrvänen; Lisäksi val-
mistumassa Toni Ruohosen tutkimusryhmän tutkimus Keski-Suomen paljon palveluja tarvitse-
vista asiakkaista (Jyväskylän yliopisto).  

https://vimeo.com/duodecim/review/146761353/e9eb0fe1eb
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/index
http://www.tilastokeskus.fi/index.html
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Talous_ja_suunnittelu/Sopimusohjaus
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on hajallaan eri lähteissä ja se ei ole vertailukelpoista, joten kokonaiskuvan 

muodostaminen Keski-Suomen sote-haasteista on vaikeaa yksityiskohtaisem-

malla tasolla.  

 

Haasteita kuitenkin riittää. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä on monesta 

syystä lisääntynyt ja lisääntyy tulevaisuudessa edelleen. Tulevaisuudessa huo-

mattavasti aikaisempaa pienemmillä voimavaroilla ja resursseilla on tuotettava 

enemmän palveluja esimerkiksi ikääntyneille, koska ikääntyneiden määrä li-

sääntyy huomattavasti.84 Lisäksi yli puolet (noin 55 %) sosiaali- ja terveysalan 

henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle vuoteen 20130 mennessä85. Toisaalta tietojärjes-

telmien ja teknologian kehitykseltä odotetaan suuria saavutuksia lähivuosina86. 

 

Keski-Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää lisäävät väestön ikään-

tymisen lisäksi maan keskitasoa suurempi sairastavuus ja korkea työttömyys. 

Myös terveyden- ja hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen on nähtävissä jo 

varhain: esimerkiksi kouluterveyskyselyissä tulee selkeästi esille, että tupakointi 

ja alkoholinkäyttö ovat huomattavasti yleisempiä ammattioppilaitosten opiskeli-

joilla kuin lukiolaisilla. 87  

 

 

4.3. Asiakas- ja potilaskeskeisyydestä asukas- ja asiakaslähtöisyy-
teen  

 

Asiakaskeskeisyyden edistäminen ja vahvistaminen on yksi sosiaali- ja tervey-

denhuollon keskeisistä tavoitteista88 89. Sosiaali- ja terveydenhuollon arjessa 

asiakaskeskeisyydellä ja -lähtöisyydellä tarkoitetaan usein samaa asiaa. Myös 

kansallisen sote-uudistuksen valmistelussa on käytetty molempia termejä.90 

 

Virtasen ja Stenvallin91 mukaan asiakaskeskeisissä palveluissa julkinen hallinto 

ja julkisen hallinnon toimijat määrittävät palvelujen käyttäjän näkökulman omista 

lähtökohdistaan. Asiakaslähtöisessä lähestymisessä palveluja tarkastellaan 

enemmän asiakkaiden tarpeiden ja elämäntilanteen näkökulmasta. Asiakasläh-

töisyydessä korostetaan lisäksi käyttäjien osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia 

ja käyttäjien näkemysten huomioon ottamista palvelujen suunnittelussa ja kehit-

tämisessä.  

                                            
84

 Ks. esim. Kinnula Petra ym. 2014: 112.  
85

 Ks. esim. TEM 2015: 16.   
86

 Ks. esim. SITRA: Megatrendit 2016.  
87

 Ks. esim. Keski-Suomen SOTE 2020: Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuun-
nitelma liitteineen ja Tilastot ja raportit.  
88

 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014  
89

 Terveydenhuoltolaki 1326/2010  
90

 Ks. esim. Sote-uudistuksen tavoitteet ja Hallituksen linjaukset 5.4.2016.  
91

 Virtanen & Stenvall 2014: 54, 81.  

http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_78_net.pdf
http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_78_net.pdf
http://www.slideshare.net/SitraFund/sitran-megatrendit-2016
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/vanhuspalvelut
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/vanhuspalvelut
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/tilastot_ja_raportit
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/tavoitteet
http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/2287640/Hallituksen+sote-+ja+maakuntahallintolinjaukset+5.4.2016+esittelydiat/328c3577-c9d9-40e6-949f-dbccbf26710e
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Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa asiakaslähtöisyys ymmärretään pitkälti 

samalla tavalla. Asukaslähtöisyydessä näkökulma laajennetaan koko väestöön 

– myös muihin kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjiin. Sisällöllisesti hank-

keessa ja tässä työpaperissa olevat ehdotukset ovat lähellä Maailman Terveys-

järjestön Euroopan alueen Health 2020 - strategiaa ja toimintamalleja, joissa 

korostetaan ihmis- ja väestökeskeisyyttä (people-centred) palvelujen järjestämi-

sen lähtökohtana.92  

 

Kuvassa 1 on Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen henkilöstön työpajoissa 

ajatusten herättäjänä ja keskustelun pohjana käytetty kuva asiakaskeskeisyy-

destä sekä asiakas- ja asukaslähtöisyydestä, jossa korostetaan asiakkaan osal-

lisuutta sekä asiakkaan näkemistä osana laajempaa yhteisöä (esim. läheiset, 

työ, harrastukset, paikkakunnan mahdollisuudet), jolla voi olla sekä kielteisiä, 

että myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi suunnitellun hoidon toteuttamiseen.  93 
94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Näkökulmia asiakas- ja asukaslähtöisyyteen (Keski-Suomen SOTE 2020 -
hankkeen henkilöstötyöpajojen aineistoa 2015).  

 

                                            
92

 Ks. esim. WHO 2013a, 2013b ja 2015. 
93

 Keski-Suomen SOTE 2020-hanke/Uutiskirje 11.6.2015.  
94

 Yhteisenä tavoitteena asukaslähtöinen sote Keski-Suomessa 12.3.2015 (asiakas- ja asukas-
lähtöisyydestä videolla 48:20-58:40).  

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/186756/Towards-people-centred-health-systems-an-innovative-approach-for-better-health-outcomes.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/282963/65wd13e_HealthSystemsStrengthening_150494.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/76144_Uutiskirje_11_6_2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eh6n-qsbQ9Y
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Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiokeskustelussa eri käsitteille olisi tärkeää 

löytää yhteisiä merkityksiä. Esimerkiksi sanat asiakas, potilas, palvelun käyttäjä, 

asukas, kansalainen tai kuluttaja herättää hyvinkin erilaisia mielikuvia. Ammatti-

laisten koulutus, kokemus ja työidentiteetti vaikuttavat voimakkaasti siihen, mi-

ten eri käsitteiden sisältö ymmärretään. Joissakin yhteyksissä ”asiakas” voidaan 

mieltää kuluttajaksi, jolla on oikeus vaatia mitä tahansa palvelua ”kaikki mulle 

heti” – periaatteella. Tällöin asiakaslähtöisyys voi vaikuttaa uhkalta esimerkiksi 

resurssien riittävyyden kannalta. Useimmiten ”asiakas” – käsitteellä halutaan 

kuitenkin korostaa palvelun käyttäjän asemaa subjektiivisena toimijana. Joillekin 

”potilas” tuo mieleen kuvan alistetusta ja passiivisesta, asiantuntijan armoilla 

olevasta hoidon kohteesta, jolla ei ole vaikutusmahdollisuuksia tai päätösvaltaa 

edes omassa hoidossaan. Toisten mielestä ”potilas” taas on tuttu ja helposti 

ymmärrettävä käsite, joka kuvaa enemmänkin henkilön tilaa ja avuntarvetta, 

eikä niinkään valtasuhteita.  

 

Aidon yhteistyön ja integraation kannalta on tärkeää, että sosiaali- ja terveyden-

huollon eri ammattiryhmät ja toimijat käyvät ”asiakas vai potilas” tai ”asiakasläh-

töisyys vai – keskeisyys” – keskustelun lisäksi vuorovaikutteista dialogia mui-

denkin keskeisten käsitteiden merkityksistä sekä käsitteisiin liittyvistä arvoista ja 

taustaoletuksista, jotta yhteinen ymmärrys ja arvopohja vahvistuvat. Tässä ra-

portissa ei kuitenkaan ole mahdollista mennä käsitteiden tarkempaan tarkaste-

luun. Yksinkertaisuuden vuoksi raportissa käytetään sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palvelujen käyttäjästä nimitystä asiakas ja Keski-Suomessa asuvasta henki-

löstä nimitystä asukas.  

 

 

4.4. Asiakaslähtöiset ja integroidut palvelut edellyttävät kaikilta pe-
rustehtävän uudelleen määrittelyä  

 

4.4.1. Perustehtävän määrittelyyn vaikuttavia tekijöitä 
 

Palvelujen suunnittelun, johtamisen ja toteuttamisen näkökulmasta on olennais-

ta, miten ymmärrämme oman työmme, työyksikkömme, organisaatiomme ja 

koko palvelujärjestelmän perustehtävän. Toimintaympäristön ja asiakkaiden 

roolien muutokset edellyttävät, että oma perustehtävä määritellään uudestaan 

vastaamaan toiminnan tarkoitusta. Asiakkaan valinnanvapautta tukevassa, in-

tegroidussa palvelukokonaisuudessa tämä on erityisen tärkeää. Yksittäisten 

työntekijöiden, tiimien, ammattiryhmien ja palveluntuottajien on tunnistet-

tava oma osaamisensa suhteessa asiakkaiden tarpeisiin ja muun verkos-

ton toimintaan. Esimiesten ja johdon vastuulla on viime kädessä varmistaa, 

että organisaation perustehtävä ja henkilöstön käsitys omasta perustehtäväs-

tään vastaavat asetettuja tavoitteita.  
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Pirstaloitunut lainsäädäntö ja perinteiset organisaatiorakenteet ovat vahvista-

neet palvelujen tuotannon eriytymistä palvelujärjestelmän kaikilla tasoilla ja 

myös organisaatioiden sisällä. Nykyisessä siiloutuneessa järjestelmässä sekä 

organisaation, että ammattilaisten perustehtävässä korostuu ”oman tontin” hyvä 

hoitaminen enemmän kuin asiakkaan palvelutarpeen kokonaisvaltainen tarkas-

telu. Yksittäiset työyksiköt, asiantuntijat ja ammattilaiset tekevät usein erin-

omaista työtä asiakkaidensa kanssa. Tämä ei kuitenkaan riitä silloin, kun asiak-

kaalla on yhteistyötä vaativia monimuotoisia ongelmia.  

 

Vaikea taloudellinen tilanne ja sen seurauksena toteutettavat säästöt voivat en-

tisestään vahvistaa ”rajojen vartioimista”, mikä näkyy vaikkapa palvelukriteerien 

tiukentamisena tai tehtävien siirtämisenä jollekin toiselle toimijalle (esimerkiksi 

kuntalaskutuksen ohjaava vaikutus hoitopaikan valinnassa, erikoissairaanhoi-

don tehtävien siirtäminen perusterveydenhuoltoon ilman vastaavaa resurssien 

lisäystä sekä ennalta ehkäisevien interventioiden ja seulontojen karsiminen). 

Koska erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimijat 

ovat tulosvastuullisia vain omasta toiminnastaan, kenenkään perustehtävään ei 

kuulu kokonaisedullisuuden tarkastelu keskisuomalaisen asiakkaan tai veron-

maksajan näkökulmasta. Perinteisten budjetointi-, suunnittelu-, seuranta- ja 

arviointijärjestelmien sekä johtamisen ja palkitsemisen keskiössä ovat 

oman organisaation resurssit (esimerkiksi virkojen tai toimien määrä) ja 

suoritteet (esimerkiksi käyntien tai hoitopäivien määrä) eivätkä toiminnas-

ta aiheutuvat vaikutukset asiakkaalle, asiakkaan perheelle ja lähiyhteisöl-

le, väestölle tai koko yhteiskunnalle.  

 

Oman organisaation kannalta hyödylliset muutokset voivat aiheuttaa toisaalla 

asiakkaiden tarpeetonta siirtämistä tai lähettämistä paikasta toiseen, jonoja, 

päällekkäistä toimintaa (esimerkiksi saman asian arvioimista useissa eri pai-

koissa), asiakkaiden ongelmien pahenemista sekä hoidon tai avun saamisen 

viivästymistä. Näiden haittojen aiheuttamista kustannuksista kokonaisuuden 

kannalta ei juuri ole tietoa nykyisessä tilanteessa.  

 

 

4.4.2. Asiakkaalle koituva hyöty ja ”pärjäämisen” tukeminen perusteh-
tävän ytimeksi ja palvelujärjestelmän perustaksi 

 

Organisaatiolähtöisellä palvelujen järjestämisellä ja tuottamisella on oma histo-

riallinen taustansa. Toimintaympäristön muutokset luovat kuitenkin uusia haas-

teita, joihin ei voida vastata vanhoilla keinoilla. Väestön ikääntymisen aiheutta-

mat muutokset palvelutarpeissa, pitkäaikaissairauksien lisääntyminen, elämäta-

poihin liittyvät riskit (tupakointi, ylipaino, liikunnan puute), työttömyys, mielenter-
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veys- ja päihdeongelmat, muuttoliike, vaikea taloudellinen tilanne, eriarvoisuu-

den lisääntyminen ja yksinäisyys ovat esimerkkejä ongelmista, joihin ei voida 

tehokkaasti vastata sosiaali- ja terveyspalvelujen perinteisillä toteutustavoilla.95 
96 

Sosiaali- ja terveydenhuoltolaki, laaja erityislainsäädäntö sekä erilaiset ohjeet ja 

suositukset määrittelevät sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeisen sisällön. Pal-

velujen tuottamiseen vaikuttavat myös johdon ja päättäjien linjaukset, työyhtei-

sön omaksumat käytännöt, tavat ja tottumukset sekä eri ammattiryhmien näke-

mykset ja arvostukset. Kaikki edellä mainitut tekijät ovat tärkeitä palveluja tuo-

tettaessa, mutta ne eivät kuitenkaan saisi haudata alleen tehokkaan ja vaikutta-

van palvelun ydinkysymystä: mitä lisäarvoa ja hyötyä palvelu tai koko palve-

lujärjestelmä tuottaa asiakkaalle?  Miten palvelujärjestelmän tuottamat 

ratkaisut tukevat asiakkaan selviytymistä ja ”pärjäämistä” arjessa ja 

yleensä elämässä? Tästä näkökulmasta katsottuna sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen perustehtävänä on tuottaa yksittäisille asiakkaille ja heidän läheisilleen, eri-

laisille väestöryhmille ja koko väestölle terveys- ja hyvinvointihyötyä. Terveys- ja 

hyvinvointihyöty ilmenee esimerkiksi kykynä edistää omaa terveyttä ja hyvin-

vointia, taitona ennalta ehkäistä ongelmia, sairauksia ja tapaturmia tai edistää 

omaa toipumista, kuntoutumista ja toimintakykyä sekä pitkäaikaisten sairauksi-

en tai ongelmien kanssa elämistä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulisi myös tu-

kea ihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia toimia oman yhteisönsä aktiivisena 

jäsenenä. Tämä on erityisen tärkeää haavoittuvimmassa asemassa olevien yk-

silöiden ja ryhmien kohdalla.  

 

Asiakaslähtöisyyden, asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtämisen sekä 

asiakkaan saaman terveys- ja hyvinvointihyödyn ottaminen aidosti sosiaa-

li- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisen perustaksi edellyttää muu-

toksia koko järjestelmässä, organisaatiokulttuurissa, asiakastyössä ja joh-

tamisessa. Palveluja tuottavalla ja järjestävällä organisaatiolla on oltava syväl-

listä asiakasymmärrystä ja tietämystä, joka perustuu systemaattiseen tietoon 

alueen väestön, eri väestöryhmien ja asiakkaiden tarpeista, palvelujen käytöstä 

ja käytön profiloitumisesta. Palvelujen käyttäjillä on oltava mahdollisuus osallis-

tua omaan palveluprosessiinsa, mutta myös laajemmin palveluprosessien 

suunnitteluun ja kehittämiseen. Johtamisen, kannusteiden ja johdon esimerkin 

tulee tukea asiakaslähtöisen palvelukulttuurin sisäistämistä, mikä tarkoittaa 

esimerkiksi organisaation tavoitteiden asettamista väestön tarpeiden ja asiakas-

työn näkökulmasta.  

 

On myös oleellista, että talous- ja henkilöstöjohtaminen, erilaiset liitännäis- 

ja tukipalvelut sekä tieto- ja muut järjestelmät tukevat omalla toiminnal-

                                            
95

 Ks. esim. WHO 2013a. 
96

 Ks. esim. Hakkarainen ym. Sosiaalibarometri 2015.  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf
http://www.soste.fi/media/kuvat/julkaisut/sosiaalibarometri2015_nettiin.pdf
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laan asiakaspalvelussa työskentelevien työtä (esimerkiksi sisäisen laskenta-

toimen tuottama tieto eri toimintojen ja palvelujen kustannuksista asiakkaille, 

ammattilaisille, johdolle ja päättäjille sekä kannusteet ja palkkausjärjestelmät, 

jotka edistävät omahoidon tukemista ja asiakkaan kokonaisvaltaista palvelua).97   

 

Yksittäisen asiakkaan näkökulman vahvistamisen lisäksi erilaisia inter-

ventioita on kohdennettava aikaisempaa enemmän myös koko väestöön ja 

erilaisiin väestöryhmiin. Tämä edellyttää, että käytettävissä on tietoa alueen 

väestön ja väestöryhmien terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä 

riskeistä. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan komissio on 

uuden Health 2020 – strategian valmistelussaan asettanut keskeisiksi tavoit-

teiksi väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen, terveys- ja hyvinvointiero-

jen kaventamisen sekä kansanterveyden vahvistamisen. Koko yhteiskuntaan ja 

väestöön kohdistuvien interventioiden lisäksi tavoitteiden saavuttamisessa tarvi-

taan ihmislähtöisiä järjestelmiä, jotka ovat universaaleja, tasa-arvoisia, kestäviä 

ja korkeatasoisia98. Vastaavia painopistealueita on asetettu myös Euroopan 

Unionin kehittämis- ja tutkimusohjelmissa.99  

 

Asiakkaan terveys- ja hyvinvointihyödyn nostaminen keskiöön edellyttää, että 

palvelujärjestelmä mahdollistaa asiakkaan ja ammattilaisen kohtaamisen 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Lainsäädäntö, näyttöön perustuvaan tietoon 

sekä kansainvälisiin ja kansallisiin suosituksiin perustuva toiminta luo pohjan 

luotettavalle, turvalliselle ja ammattitaitoiselle palvelulle, mutta se ei vielä riitä, 

jos asiakas ei voi tai osaa hyödyntää saamaansa apua omassa arjessaan. Asi-

akkaan terveys- ja hyvinvointihyödyn kannalta on oleellista, että palvelutoimin-

ta perustuu yksilöllisesti tunnistettuun tarpeeseen, asiakkaan voimavaro-

jen vahvistamiseen ja ratkaisukeskeisyyteen. Koska ammattilainen ja asia-

kas tuottavat palvelun useimmiten yhdessä, asiakkaan osallisuuden, osaamisen 

ja sitoutumisen tukemisella on oleellinen merkitys myös palvelun vaikuttavuu-

den ja kustannusvaikuttavuuden kannalta. Joissakin palveluissa asiakkaan rooli 

on vaikuttavuuden kannalta erityisen keskeinen (esimerkiksi kuntoutus, sosiaali-

työ, elämäntapamuutokset ja pitkäaikaissairauksien hoito).  

 

 

4.5. Yhteinen visio ja strategia integroidun palvelutuotannon perus-

tana 

 

                                            
97

 Virtanen & Stenvall 2014, 155 – 157; Terveyshyötymalli.  
98

 WHO 2013a, 2013b, 2015.  
99

 Esim. The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing EIP AHA (Europe-
an Commission 2012), FP7 research programme (European Commission 2005), Horizon 2020 
(European Commission 2011). 
 

http://www.improvingchroniccare.org/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/186756/Towards-people-centred-health-systems-an-innovative-approach-for-better-health-outcomes.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/282963/65wd13e_HealthSystemsStrengthening_150494.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
https://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Toiminnan tulee perustua kansalaisten, järjestäjän ja tuottajien yhteiseen nä-

kemykseen siitä, mitä tavoitellaan (visio) ja keinoista, joilla tavoitteisiin päästään 

(strategia). Tavoitteiden tulisi kertoa, minkälaisia vaikutuksia asukkaiden ja asi-

akkaiden arjessa tulisi saavuttaa interventioiden, palvelujen ja muiden toiminto-

jen avulla. Pitäisi siis kysyä, minkälaista osaamista ja resursseja tarvitsemme, 

jotta voimme kohdata väestön ja asiakkaiden tarpeet optimaalisella ja kustan-

nusvaikuttavalla tavalla. Perinteisesti toiminnan suunnittelussa tarjonta-

näkökulma on kuitenkin ollut vahvempi. Keskeinen kysymys on ollut, mitä palve-

luja ja kuinka paljon voimme tuottaa käytettävissämme olevilla resursseilla.  

 

Sote-uudistusta koskevissa linjauksissa on todettu, että sosiaali- ja terveyspal-

velut tuotetaan tulevaisuudessa julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toi-

mijoiden muodostamassa integroidussa palveluverkostossa.100 . Jotta sosiaali- 

ja terveyspalveluista muodostuisi asiakkaiden ja ammattilaisten kannalta jous-

tava ja toimiva, laadukas ja kustannusvaikuttava kokonaisuus, tarvitaan päättä-

jille, johdolle, verkostoon kuuluville toimijoille ja kansalaisille yhteinen visio siitä, 

mitä sosiaali- ja terveyspalveluilla tavoitellaan. Vision pitäisi ohjata kaikkia 

palveluntuottajia sekä omassa toiminnassaan, että yhteistyössä toisten 

toimijoiden kanssa yksittäisen asiakkaan, ja koko väestön terveys- ja hy-

vinvointihyödyn maksimoimiseen, toimintakyvyn edistämiseen, ennalta-

ehkäisevien toimenpiteiden ja varhaisen tuen vahvistamiseen sekä terve-

ys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen.  

 

Asiakashyötyä, työn mielekkyyttä ja yhteistyötä painottavaa visiota tukevia ar-

voja ovat esimerkiksi luottamus, rohkeus, välittäminen, luovuus, yhteisöllisyys 

ja osallisuus. Toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen turvaamisen kannalta on 

oleellista käyttää olemassa olevia resursseja tuottavasti ja viisaasti. Em. arvot 

ohjaavat useiden sote-toimijoiden strategioita Keski-Suomessa jo nykyäänkin, 

joten yhteinen arvopohja on varmasti löydettävissä myös maakunnallisessa 

toimintaympäristössä. 101   

 

Vision toteuttamiseksi tulisi laatia kokonaisvaltainen, pitkän aikavälin strate-

gia, johon päättäjät, johto, eri palveluntuottajat ja muut toimijat sekä ammattilai-

set sitoutuvat. Palvelustrategian laatiminen on pääministeri Sipilän hallituksen 

linjauksissa102 nimetty sote-palvelujen järjestäjän eli viime kädessä maakunta-

valtuuston tehtäväksi. Strategian tulisi perustua monipuoliseen tietoon väestön 

ja eri väestöryhmien terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin liittyvistä keskei-

sistä ongelmista ja odotettavissa olevista muutoksista. Hyvinvointi- ja terveys-

                                            
100

 Sosiaali- ja terveysministeriö 2015a.  
101

 Ks. esimerkiksi Keski-Suomen shp, Uusi sairaala-hanke, Jyväskylän kaupunki, Keski-
Suomen SOTE 2020-hanke.  
102

 Sosiaali- ja terveysministeriö 2015a. 

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1900587/Hallituksen+linjausten+perustelumuistio.pdf/873acd14-dc20-4c28-8a3e-71de720a4612
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Strategia
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_hanke/Suunnittelu
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/72286_kaupunkistrategia_a.pdf
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1900587/Hallituksen+linjausten+perustelumuistio.pdf/873acd14-dc20-4c28-8a3e-71de720a4612
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erojen kaventamisen kannalta huomiota pitäisi kiinnittää erityisesti haavoittu-

vimmassa asemassa oleviin, riskiryhmiin kuuluviin, yli- tai alihoidettuihin ja -

palveltuihin sekä palvelujen ulkopuolelle jääviin kansalaisiin. 103  

 

Strategian tulisi sisältää mitattavissa olevat tavoitteet, joiden toteutumista 

arvioidaan säännöllisesti sekä koko maakunnan, että eri palvelun tuottajien 

osalta. Strategian tulisi olla realistinen, niin että sen toteuttamiseksi voidaan 

osoittaa riittävät resurssit palvelujen tuottajille. Toteutettavien hankkeiden ja 

kehittämistyön tulisi omalta osaltaan tukea yhteisen strategian ja vision toteut-

tamista.  

 

Strategian painopisteen siirtäminen suoritteiden ja resurssien johtamisesta vä-

estö- ja asiakaslähtöisiin tavoitteisiin ja niiden toteutumisen seurantaan vaatii 

nykyistä huomattavasti monipuolisempia tietovarantoja ja -järjestelmiä, joita 

päättäjät, johto, verkostossa toimivat ammattilaiset ja asukkaat voivat hyödyn-

tää. Tietojohtamisen ja tietoon perustuvan palvelujen tuotannon edellytyksenä 

on, että väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien indikaattorien, hoito- ja pal-

velukäytäntöjä koskevan näyttöön perustuvan tiedon sekä asiakkaiden ja asia-

kasrajapinnassa työskentelevien kokemustiedon lisäksi täytyy tuottaa, analysoi-

da ja hyödyntää entistä enemmän sisäisen kustannuslaskennan tuottamaa tie-

toa eri palvelujen, toimenpiteiden ja interventioiden kustannuksista sekä niihin 

liittyvistä vaihtoehtokustannuksista. Myös palvelujen laatutekijöitä kuvaavia mit-

tareita tulisi hyödyntää rutiininomaisesti eri tahoilla (päättäjät, johto, ammattilai-

set, asiakkaat ja asukkaat).  

 

Lääketieteellinen näyttö on ensiarvoisen tärkeää asiakkaan hoidon suunnitte-

lussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Asiakaslähtöisten sote-palvelujen tuotan-

nossa sekä hoito- ja palveluprosessien suunnittelussa näyttöön perustuvaa tie-

toa ja osaamista tarvitaan kuitenkin useilta muiltakin aloilta (esimerkiksi sosiaali-

, hoito-, kasvatus-, hallinto-, talous- ja muut yhteiskuntatieteet, farmakologia, 

gerontologia, kuntoutus, psykologia, informaatio- ja hyvinvointiteknologia, tilas-

totieteet, viestintä, henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen, logistiikka ja tuotanto-

talous, palvelujen johtaminen ja palvelutieteet (service science104), jotta saavu-

tettaisiin paras mahdollinen lopputulos asiakkaan terveys- ja hyvinvointihyödyn 

kannalta.  

 

 

4.6. Johtaminen asiakaslähtöisten palvelujen mahdollistajana 
 

                                            
103

 Ks. esim. WHO 2013a, 2013b, 2015.   
104

 Laitinen ym. 2013.  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/186756/Towards-people-centred-health-systems-an-innovative-approach-for-better-health-outcomes.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/282963/65wd13e_HealthSystemsStrengthening_150494.pdf
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Johdon aktiivinen kiinnostus ja näkyvä esimerkki ovat olennaisen tärkeitä 

kehitettäessä suunnitelmallisesti asiakkaiden hyvinvointi- ja terveyshyö-

tyyn tähtääviä palveluja. Johdon tulee painottaa asiakaslähtöisyyden merki-

tystä omassa toiminnassaan. Johdon rooli on keskeinen esimerkiksi väestön ja 

eri väestöryhmien tarpeisiin perustuvassa tavoitteen asettelussa, asiakaskoke-

musten ja palautteen hyödyntämisessä ja organisaatiorajat ylittävässä yhteis-

työn koordinoinnissa105. Hyvätkään johtoryhmän tekemät päätökset eivät kui-

tenkaan riitä, jos henkilöstö ei sisäistä niiden merkitystä, eikä sitoudu niiden to-

teuttamiseen, koska sosiaali- ja terveyspalveluissa vaikuttavuus syntyy 

viime kädessä asiakkaan ja ammattilaisen välisessä kohtaamisessa (eikä 

johtoryhmän kokouksessa). Johdon osallistuva ja valmentava, ammattilaisten 

tiimityötä tukeva ja toimintaedellytyksiä luova työtapa onkin ensiarvoisen tärkeä 

asiakas- ja asukaslähtöistä palvelukulttuuria luotaessa106.  

 

Johdon antamien ohjeistusten, palkkauksen ja muiden kannusteiden pi-

täisi tukea omahoitoa ja asiakashyötyä vahvistavien työtapojen käyttöä, 

ohjata tarkoituksenmukaiseen palvelujen tuottamiseen ja kustannuste-

hokkuuteen sekä motivoida ja valtuuttaa ammattilaisia tukemaan aktiivi-

sesti asiakkaan palveluille ja hoidolle asetettuja tavoitteita107. Jos palkkaus 

tai toiminnan arviointi ja raportointi perustuvat vain tilastoituihin suoritteisiin 

(esimerkiksi käyntimääriin) ja ajanvaraus- ym. käytännöt ohjaavat ”liukuhihna-

työhön” asiakkaan kokonaisvaltaisen kohtaamisen sijasta, ei voida olettaa, että 

henkilöstö motivoituisi tukemaan omahoitoa ja asiakkaan arjessa pärjäämistä 

tai korvaamaan käyntejä kustannusvaikuttavammilla palveluilla tai käytännöillä 

(esimerkiksi puhelu tai sähköinen asiointi, konsultaatioiden lisääminen, ryhmät 

tai ryhmävastaanotot, hoidon ja palvelujen suunnittelu ja koordinointi esimerkik-

si yhteisen asiakassuunnitelman avulla).  

 

Kannusteiden ei läheskään aina tarvitse olla rahallisia. Työn mielekkyys ja suju-

vuus, lisääntyvät vaikutusmahdollisuudet oman työn toteuttamisessa, arvostus 

sekä oikea-aikainen, tavoitteiden toteutumisesta kertova palaute ovat myös te-

hokkaita kannustimia.  

 

Palvelutuotannon sujuvuuden kannalta on olennaista, miten pystytään 

ennakoimaan tulevia tilanteita ja varautumaan esimerkiksi palvelutarpeen 

muutoksiin, ruuhkahuippuihin ja henkilöstövajeeseen tai henkilöstön 

poissaoloihin. Katkokset toiminnassa aiheuttavat jonojen syntymistä ja töiden 

ruuhkautumista. Jonot ja pitkät odotusajat taas aiheuttavat usein lisä- ja hukka-

työtä sekä asiakkaiden ongelmien hankaloitumista. Toimintavarmuutta on yritet-

                                            
105

 Ks. esim. Chronic Care Model/ACIC.  
106

 Ks. esim. Graham & Finn 2011.  
107

 Ks.esim. Chronic Care Model/ACIC.  

http://www.improvingchroniccare.org/index.php?p=ACIC_Survey&s=35
http://www.improvingchroniccare.org/index.php?p=ACIC_Survey&s=35
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ty ratkaista Keski-Suomessakin useilla eri tavoilla (esim. puhelinpalvelujen ja – 

aikojen laajentaminen, varahenkilöstö ja sijaisjärjestelyt), mutta erityisesti sosi-

aalityöntekijöiden ja perusterveydenhuollon lääkäreiden vaje hankaloittaa toi-

minnan toteuttamista edelleen.  

 

Integroitu palvelukokonaisuus voi mahdollistaa nykyistä paremmin resurssien 

tasaisen jakamisen ja erilaisten varajärjestelmien toteuttamisen ja parantaa sitä 

kautta palvelujen saatavuutta ja sujuvuutta. Tämä edellyttää kuitenkin, että 

Keski-Suomessa olevaa sote-osaamista (julkinen, yksityinen, kolmas sektori) 

pystytään ohjaamaan koordinoidusti yhteistyössä palveluntuottajien ja ammatti-

laisten kanssa. Suuremmassa toimintakokonaisuudessa voidaan myös panos-

taa aikaisempaa enemmän asiakastyötä tukevien tietojärjestelmien kehittämi-

seen, mikä edistää asiakkaan palvelujen ja niihin liittyvien resurssien suunnitte-

lua (esimerkiksi toiminnanohjaus, päätöksentuki) sekä palveluohjauksen ja säh-

köisten palvelujen hyödyntämistä.  

.  

Palvelujen tuotannossa työtapojen ja toimintakäytäntöjen muutokset ovat 

kannusteiden lisäksi sidoksissa ammattilaisten henkilökohtaiseen osaa-

miseen, sitoutumiseen ja motivaatioon. Asiakaskohtaamiseen muutokset 

siirtyvät vain ammattilaisen omakohtaisen oppimisen ja sisäistämisen kautta, 

joten johtamisessa sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnassa pitäisi 

organisaatiotason lisäksi siis kiinnittää huomiota myös yksittäisten työntekijöi-

den ja tiimien mahdollisuuksiin hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa ja jatku-

vaa oppimista omassa toiminnassaan.  

 

Asiakashyödyn ja yhteisen hyvän painottaminen edellyttävät muutoksia 

ajattelutavoissa, asenteissa, arjen toiminnassa ja koko palvelukulttuuris-

sa. Työyhteisöjen arjessa tapahtuvan ketterän kehittämisen edellytyksenä on, 

että riittävän suuri joukko eri ammattiryhmien edustajia on osallistunut muutosta 

tukevaan koulutukseen ja valmennukseen (esimerkiksi Lean-ajattelu)108.  

 

Johdon on myös annettava riittävä autonomia asiantuntija- ja ammattilais-

tiimeille parhaiten toimivien ja laadukkaiden käytäntöjen soveltamiseksi. 

Uusien kustannusvaikuttavien ja asiakashyötyä lisäävien työtapojen ja 

käytäntöjen soveltamista tulee kannustaa ja palkita sopivalla tavalla. Jos 

tiimi parantaa sisäistä ja ulkoista yhteistyötään tavoitteiden mukaisesti (esimer-

kiksi jonot saadaan purettua), hyvästä toiminnasta ja arjen innovaatioista ei tuli-

si ”palkita” niin, että tiimi tai yksittäinen ammattilainen saa entistä suuremman 

vastuualueen hoidettavakseen niin kuin nykyisin valitettavasti voi käydä. Talou-

dellisten kannusteiden lisäksi toiminnan kehittämisen sisäisenä kannusteena 

                                            
108

 Timmins & Ham 2013.  
 

http://www.kingsfund.org.uk/publications/quest-integrated-health-and-social-care
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toimii usein se, että oma työ olisi mahdollista tehdä paremmin (esimerkiksi riit-

tävästi aikaa asiakkaan kokonaistilanteen selvittämiselle ja keskustelulle) tai 

olisi paremmat vaikutusmahdollisuudet oman työn toteuttamiseen.  

 

Tehokkaan toiminnan ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin rakentaminen vaatii 

luottamusta kaikilla tasoilla: asiakkaan tulee voida luottaa siihen, että ammat-

tilainen käyttää asiantuntemustaan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan 

”arjessa pärjäämisen” tukemiseksi. Palveluja tuottavien organisaatioiden am-

mattilaisten ja johdon sekä palvelujen järjestäjän ja poliittisten päättäjien tulee 

voida luottaa siihen, että kaikki ovat sitoutuneita yhteisten tavoitteiden toteutta-

miseen ja edistävät niitä omalta osaltaan omassa perustehtävässään.  

 
 

4.7. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden ohjaus maa-
kunnassa 

  

Palvelujen päällekkäisyyksien purkaminen ja parempi koordinaatio ovat 

keskeisiä haasteita nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestel-

mässä. Esimerkiksi Pirkanmaalla toteutetussa sydänpotilaiden hoitoketjua arvi-

oineessa tutkimuksessa109 todettiin, että hoitoketjujen koordinaatiota paranta-

malla voitaisiin saavuttaa jopa yli 20 % säästöt kustannuksissa.  

 

Yhteisen vision ja palvelustrategian toteuttaminen tulevassa integroidussa, asi-

akkaan valinnanvapauteen perustuvassa verkostomaisessa palvelujärjestel-

mässä ei ole itsestäänselvyys, vaan vaatii vahvistuvan valtionohjauksen ja julki-

sen palvelulupauksen110 lisäksi yhteisesti laadittuja, maakunnallisia kuvauksia 

asiakasprosesseista ja eri toimijoiden roolista asiakkaan palvelukokonaisuudes-

sa.111 Nykyiset hoito- ja palveluketjukuvaukset perustuvat pääasiassa lääketie-

teelliseen näyttöön ja ohjaavat hoitolinjauksia sekä eri toimijoiden välistä työnja-

koa (esimerkiksi erikoissairaanhoitoon lähettämisen kriteerit). Tulevaisuudessa 

hoito- ja asiakasprosessien kuvausten pitäisi ohjata koko sosiaali- ja ter-

veydenhuollon julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin tuottajien toi-

mintaa yhteisten periaatteiden ja kriteerien mukaisesti yhteisten asiakkai-

den parhaaksi. Tämä edellyttää nykyistä huomattavasti suurempaa panostusta 

hoito- ja asiakasprosessikuvausten laatimiseen ja arviointiin. 112 

 

On tärkeää, että kuvaukset perustuvat laaja-alaiseen tieteelliseen näyttöön sekä 

asiakas- ja potilastietojärjestelmistä saatavaan, nykyistä huomattavasti moni-

                                            
109

 SITRA 2015: Tulevaisuuden sydänhoidot-tutkimus.  
110

 Hallituksen linjaus 7.11.2015. 
111

 STM, VM (2016): Sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallintouudistuksen linjaukset 
5.4.2016.  
112

 Ks. esim. Uuden-Seelannin kokemuksia Timmins & Ham 2013.  

http://www.sitra.fi/uutiset/sote-palveluiden-rahoitus/sydanpotilaiden-pirstaleinen-polku-paranisi-asiakaslahtoisyydella
http://vnk.fi/documents/10616/1865308/Hallituksen+linjaus+aluejaon+perusteet%2C+sote-uudistuksen+askelmerkit+ja+aluejakomalli.pdf/0e5e4239-01b0-401b-b683-f82a9cb4ddb7
http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/2287640/Sosiaali-+ja+terveydenhuollon+ja+aluehallintouudistuksen+linjaukset+5.4.2016/7382c141-45aa-433f-af74-6fc579e76de0
http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/2287640/Sosiaali-+ja+terveydenhuollon+ja+aluehallintouudistuksen+linjaukset+5.4.2016/7382c141-45aa-433f-af74-6fc579e76de0
http://www.kingsfund.org.uk/publications/quest-integrated-health-and-social-care
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puolisempaan ja ajantasaisempaan tietoon (palvelujen käytön lisäksi tietoa esi-

merkiksi laatu- ja kustannustekijöistä kaikkien tuottajien osalta, asiakkaista ja 

heidän sairauksistaan tai ongelmistaan, väestöstä jne.). Kuvausten laatimiseen 

tulisi osallistua käsiteltävänä olevan kokonaisuuden parhaita asiantuntijoita ja 

osaajia kattavasti asiakkaan polun kaikista vaiheista (perusterveydenhuolto, 

erikoissairaanhoito, sosiaalihuollon perus- ja erityispalvelut, vanhuspalvelut, 

lasten ja nuorten palvelut jne.) ja niiden laatimisessa tulisi hyödyntää myös poti-

laiden ja asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä (esimerkiksi potilasjärjestöt ja 

muut asiakkaita edustavat järjestöt, kokemusasiantuntijat, jatkuva palaute).  

 

Yksittäisten asiakkaiden palvelujen koordinointia voidaan tehostaa yhteisellä 

”asiakkaan suunnitelmalla”, joka sisältää kaikki asiakkaan keskeiset sairau-

det ja ongelmat sekä hoitoon, kuntoutukseen ja elämäntapojen muutokseen 

liittyvät tavoitteet ja keinot. Nykyisin samalla asiakkaalla saattaa olla useita, eri 

lakeihin perustuvia suunnitelmia, joissa ei oteta huomioon kokonaistilannetta 

asiakkaan näkökulmasta. Arjessa selviytymisen kannalta asiakkaan toimintaky-

ky, voimavarat ja lähiyhteisön mahdollisuudet voivat olla ratkaisevampia kuin 

yksittäiset sairaudet, ongelmat tai toimenpiteet.  

 

Asiakaskohtaisesta suunnitelmasta on useita hyötyjä erityisesti niiden henkilöi-

den kohdalla, jotka käyttävät sekä sosiaali- että terveyspalveluja tai joilla on 

runsaasti palvelujen käyttöä. Suunnitelmasta on kuitenkin hyötyä muillekin pit-

käaikaisten ongelmien tai sairauksien kanssa eläville (esimerkiksi omahoidon ja 

elämänhallinnan tavoitteenasettelu ja tuki). On kuitenkin tärkeää, että asiakas ja 

hänen läheisensä ovat itse mahdollisimman aktiivisesti mukana määrittelemäs-

sä esimerkiksi hoidon tai kuntoutuksen tavoitteita yhdessä ammattilaisten kans-

sa, koska asiakas tietää parhaiten, mikä on mahdollista hänen omassa elämän-

tilanteessaan.  

 

Asiakaslähtöisten palveluprosessien laatimista ja asiakas- ja potilastietojärjes-

telmien tuottaman tiedon parempaa hyödyntämistä tuetaan useilla kansallisilla 

hankkeilla ja piloteilla113. Myös ”asiakkaan suunnitelman” kehittämistyötä vie-

dään eteenpäin valtakunnallisesti.114 

 

 

4.8. Yhteistyö ja yhteisön voimavarojen kytkeminen osaksi sote-
palveluja  

 

                                            
113

 Ks. esim. STM:n kärkihanke 1, SITRAn palvelupakettikokeilu, Sote-tieto hyötykäyttöön stra-
tegia.   
114

 Ks. esim. STM:n kärkihanke 1, ODA-hanke, STM:n ja THL:n toiminnallisen integraation ryh-
mä.   

http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys
http://www.sitra.fi/hankkeet/sote-palvelupakettien-pilotointi
http://stm.fi/julkaisu?pubid=10024/125500
http://stm.fi/julkaisu?pubid=10024/125500
http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys/uudistetaan-sote-prosessit
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/akusti/akustiprojektit/omahoito/Sivut/default.aspx
https://www.innokyla.fi/web/verkosto1803119
https://www.innokyla.fi/web/verkosto1803119
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Terveyshyötymallin keskeinen lähtökohta on, että palvelut toteutetaan aktiivi-

sesti koordinoituna asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä, julkisen palvelujen tuot-

tajan sekä kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa. Sama ajatus sisältyy pää-

ministeri Sipilän hallituksen linjauksiin sote-pavelujen tuottamisesta tulevaisuu-

dessa115. Myös Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa laadittu palvelumalli 

perustuu palvelutuotannon rakentamiseen asukkaiden lähiyhteisöstä käsin (Ku-

va 2)116.  

 

 
 

Kuva 3. Asukkaiden arki ja sote-palvelut (Versio 21.4.2016, Keski-Suomen SOTE 
2020 -hanke/Kuva Riitta Pylvänen, Anu Pihl & Päivi Koikkalainen).  

 

Lähiyhteisön mahdollisuuksilla ja voimavaroilla on merkittävä vaikutus 

asukkaiden arjessa selviytymisen kannalta. Asumisjärjestelyt, tietoliikenne- 

ja kulkuyhteydet, kauppa-, pankki-, apteekki- ja muut palvelut sekä mahdolli-

suudet sosiaaliseen kanssakäymiseen ja osallisuuteen ovat keskeisiä kaikkien 

kansalaisten kannalta, mutta erityisesti silloin, kun pitkäaikaissairaudet, ikään-

tyminen, mielenterveys- tai päihdeongelmat, vammaisuus, toimeentulon vai-

keudet tai muut syyt alentavat toimintakykyä. Palvelujärjestelmää rakennettaes-

sa on syytä muistaa, että vaikka hyvin toimivilla sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluilla voi olla ratkaiseva merkitys asiakkaiden elämän eri vaiheissa, ne ovat 

kuitenkin vain osa ihmisen elämän kokonaisuutta. Suuri osa hyvinvointiin ja ter-

                                            
115

 Sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallinnon linjaukset 5.4.2016.  
116

 Ks. tarkemmin Keski-Suomen SOTE 2020/Lähipalvelut ja palveluverkko-työryhmä.  

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-linjasi-sote-ja-aluehallintouudistusta?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=10616
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluverkot
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veyteen vaikuttavista asioista on sidoksissa muihin tekijöihin. Myös hoidosta ja 

hoivasta toteutetaan suuri osa palvelujärjestelmän ulkopuolella.  

 

Sote-palvelujen tuottajien tulee hakea aktiivisesti kumppanuuksia kuntien 

hallintokunnista, järjestöistä ja muista kolmannen sektorin toimijoista se-

kä yksityisistä palveluntuottajista. Yhteistyö kunnan kanssa korostuu erityi-

sesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sairauksien ja tapaturmien 

ennaltaehkäisyssä, jotka ovat sote-uudistuksen jälkeenkin kunnan keskeisiä 

tehtäviä. Esimerkiksi varhaiskasvatus-, opetus- ja sivistystoimi ovat kuitenkin 

myös läheisiä yhteistyökumppaneita lasten, nuorten ja perheiden palveluja tuo-

tettaessa.  

 

Kunnan tekemillä asumis- ja kaavoituspäätöksillä on suuri merkitys esimerkiksi 

ikäihmisten mahdollisuuksille selviytyä itsenäisesti tai tuettuna omassa kodis-

saan. Jos palvelut sijaitsevat lähellä kotia ja niihin pääsee esteettömästi, monen 

ikäihmisen elämässä selviytyminen helpottuu huomattavasti117. Samalla sote-

palvelujen tarve todennäköisesti vähenee. Liikunta-, sivistys- ja kulttuuripalvelut 

ovat tärkeitä toimijoita esimerkiksi terveyttä ja hyvinvointia edistävien elämänta-

pojen ja valintojen tukemisessa, osaamisen vahvistamisessa (esimerkiksi säh-

köisen asioinnin opastaminen ja tuki) sekä sosiaalisen osallisuuden lisäämises-

sä. Kunnat voivat myös aktiivisesti tukea järjestöjen, yksityisten yritysten ja mui-

den toimijoiden edellytyksiä toteuttaa omaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää 

toimintaansa esimerkiksi tarjoamalla tiloja yhteisille kohtaamisille, palkkaamalla 

hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen koordinaattoreita, järjestämällä tiedotusta, 

tapahtumia ja muita tilaisuuksia, ylläpitämällä terveys- ja hyvinvointitupia ja tar-

joamalla mahdollisuuksia osallisuuteen ja yhteiseen tekemiseen sekä asukkaille 

että muille toimijoille.  

 

Maakunnan tulisi koordinoida keskeisten kansantautien ja sosiaalisten 

ongelmien ohjeistuksia, toimenpiteitä ja resursseja yhdessä kuntien 

kanssa alueellisilla hyvinvointi- ja terveyssuunnitelmilla, joissa on otettu 

huomioon eri toimijoiden osaaminen, roolit ja vastuut. Tässä voidaan hyö-

dyntää ja syventää kunnissa jo alkanutta hyvinvointisuunnitelma- ja kertomus-

työtä. Alueellisten suunnitelmien pohjana olevan tiedon keskeisenä tuottajana, 

kokoajana ja jakajana voisi olla maakunta yhdessä valtakunnallisten toimijoiden 

kanssa, koska maakunta joutuu joka tapauksessa tuottamaan vastaavaa tietoa 

palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten.  

 

                                            
117

 Ks. esim. Keski-Suomen SOTE 2020: Vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen -seminaari 
11.2.2016 
 

http://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/sote2020
http://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/sote2020
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Keski-Suomen alueellisissa suunnitelmissa olisi erityisen tärkeää kiinnittää 

huomiota terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen sekä ennakoiviin ja 

varhaista tukea tarjoaviin uusiin toimintamalleihin yhdessä kuntien ja 

muiden toimijoiden kanssa. Keski-Suomessa on työttömiä ja pitkäaikaistyöt-

tömiä enemmän kuin maassa keskimäärin. Myös ikäihmisten määrä kasvaa 

nopeasti. Monia pitkäaikaissairauksia esiintyy Keski-Suomessa tavallista 

enemmän. Toisaalta sairastavuudessa on Keski-Suomen sisälläkin suuria eroja. 

Selvästi havaittavia eroja on myös esimerkiksi lukiolaisten ja muiden toisen as-

teen opiskelijoiden terveyskäyttäytymisessä. Nämä tulisi ottaa huomioon alueel-

lisia interventioita suunniteltaessa.118 

 

Julkisten sote-palvelujen tuottajien omien intressien mukaista on panostaa uu-

sien, lähiyhteisön voimavaroja ja mahdollisuuksia hyödyntävien palvelujen ja 

toimintamallien kehittämiseen yhdessä kunnan, järjestöjen ja muiden kolman-

nen sektorin sekä yksityisten toimijoiden kanssa. Työtä riittää kaikille, joten on 

tärkeää, että jokaisen toimijan osaaminen osattaisiin koordinoida tarkoituksen-

mukaisesti asiakkaan arjessa selviytymisen tueksi. Tähän tarvitaan luovuutta ja 

ratkaisukeskeisyyttä, mutta myös toisten toiminnan ja osaamisen tuntemusta 

sekä säännöllistä yhteydenpitoa. Eri toimijoiden resurssit ja osaaminen vaihte-

levat eri paikkakunnilla, joten parhaiden ratkaisujen ja yhteistyökumppanei-

den löytämisessä täytyy olla myös paikallistuntemusta. Tätä voidaan edis-

tää esimerkiksi kunta-sote-rajapinnassa työskentelevien koordinaattorien kaut-

ta, mutta keskeinen rooli yhteistyön edistämisessä ja uusien ratkaisujen tuotta-

misessa tulee olla myös sote-lähipalveluissa työskentelevillä työntekijöillä (esi-

merkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelutiimi, hyvinvointiasema tai -

keskus, kotihoito, muut paikalliset sote-palvelujen tuottajat), koska heille kertyy 

runsaasti ns. hiljaista tietoa ja kokemusta paikallisista olosuhteista, riskeistä ja 

mahdollisuuksista.  

 

Eri toimijoiden (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) yhteiset, ajan tasalla ole-

vat, sähköiset palveluhakemistot ovat tärkeitä työkaluja sopivien palvelujen et-

simisessä sekä asiakkaiden että ammattilaisten kannalta.  Tällä hetkellä Keski-

Suomessa on käytettävissä useitakin eri palveluportaaleja119 mutta mikään niis-

tä ei sisällä kattavasti kaikkia palveluja. Digitalisaatiota ja asiakaslähtöisiä pal-

veluprosesseja edistävien kärkihankkeiden yhtenä kehittämiskohteena on em. 

hakemistoratkaisujen luominen, joten niiden toteuttamisessa kannattaa tehdä 

tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten toimijoiden kanssa120.  Toisaalta on tärkeää 

                                            
118

 Keski-Suomen SOTE 2020/Tilastot ja raportit.  
119

 Esim. Klemmari, Hyvis, Mielenterveystalo, Perhekompassi, Koppari, Palveluvaaka, Suomi.fi 
sekä kuntien ja kaupunkien sekä eri toimijoiden omat internet-sivut.  
120

 Ks. esim. STM:n kärkihanke 1; ODA-hanke; Sote-tieto hyötykäyttöön-strategia.  

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/tilastot_ja_raporti
https://www.klemmari.info/
http://www.hyvis.fi/keskisuomi/fi/Sivut/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/Pages/default.aspx
http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi
http://www.koppari.fi/jyvaskyla/
https://www.palveluvaaka.fi/
https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/index.html
http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys/uudistetaan-sote-prosessit
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/akusti/akustiprojektit/omahoito/Sivut/default.aspx
http://stm.fi/julkaisu?pubid=10024/125500
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yhdistää jo Keski-Suomessa olevat resurssit, osaaminen ja kokemukset tälläkin 

osa-alueella.  

 

 

4.9. Asiakkaan osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet  
 

4.9.1. Omahoidon ja ”arjessa pärjäämisen” tukeminen  
 

Lähipalvelujen ja -yhteisön mahdollisuuksien tunnistamisen ja käyttöönoton li-

säksi on ensiarvoisen tärkeää, että asiakas on keskeisessä roolissa oman 

hoitonsa ja kuntoutuksensa sekä muiden palveluidensa toteuttamisessa. 

Tämä on erityisen tärkeää pitkäaikaisissa sairauksissa ja laaja-alaisissa elä-

mäntilanteeseen vaikuttavissa ongelmatilanteissa, mutta myös lyhytaikaisissa 

pulmissa ja erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä tapaturmi-

en, sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisyssä asukkaiden ja asiakkaiden oma 

toiminta on avainasemassa. On siis kaikkien (myös ammattilaisten sekä palve-

luntuottajien ja järjestäjien) etu, että on monipuolista ja -kanavaista omahoidon 

tukea helposti ja joustavasti saatavilla ja sitä hyödynnetään aktiivisesti osana 

muuta toimintaa.  

 

Alla on lueteltu tekijöitä, jotka on terveyshyötymallin mukaan todettu vaikuttavik-

si asiakkaan omahoidon tukemisessa121. Näkökulmaa on kuitenkin laajennettu 

toimintakyvyn ylläpitämiseen ja ”arjessa pärjäämiseen”. Osa näistä vaikuttaviksi 

todetuista menetelmistä sisältyy jo sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön 

sekä pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeisiin (esimerkiksi asiakkaan 

suunnitelma ja vastuutyöntekijä).122  

 

Keski-Suomessa yksittäiset työntekijät ja -yksiköt tekevät ansiokasta työtä 

omahoidon tukemisessa jo tälläkin hetkellä, mutta kokonaisvaltainen suunnitel-

ma sekä yhteisesti sovitut toimintakäytännöt ja periaatteet omahoidon toteutta-

miseksi puuttuvat. Digitalisaatio, sähköisen omahoitoa tukevan materiaalin tuot-

taminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen ovat avainasemassa omahoitoa 

vahvistettaessa, mutta muutoksia tarvitaan myös asenteisiin, arkisiin toiminta-

käytäntöihin, palveluvalikoimaan, työnjakoon, kannusteisiin ja johtamiseen. 

Omahoidon tukeen liittyviä palveluja suunniteltaessa on erityisen tärkeää ottaa 

huomioon erilaisten asiakasryhmien ja yksittäisten asiakkaiden erilaiset tarpeet 

ja mahdollisuudet vahvistaa arjessa selviytymistä ja elämänhallintaa sekä to-

teuttaa omahoitoa tai kuntoutusta (ks. Asiakassegmentointi 4.11.).  

 

                                            
121

 Ks esim. Potku2-hanke, THL/Terveyshyötymalli, Wagner ym. 2001; Chronic Care Model; KS 
SOTE 2020/Tilastot ja raportit/Yhteenveto ACIC-arvioinneista.  
122

 STM Kärkihankkeet.  

http://www.potkuhanke.fi/fi/terveyshyotymalli
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2012/tk-johdon-neuvottelupaivat/Documents/2012-02-10-17-Sessio3.pdf
http://content.healthaffairs.org/content/20/6/64.short
http://www.improvingchroniccare.org/
http://stm.fi/karkihankkeet


 

39 
 

 Asiakkaan toimintakykyyn sekä omahoidon tukemiseen ja pärjäämiseen 

liittyvät tarpeet ja voimavarat kartoitetaan yhdessä asiakkaan kans-

sa.  

 Asiakkaan asettamat omahoitoa ja ongelmanratkaisua tukevat ta-

voitteet kirjataan standardoidusti asiakkaan yhteiseen suunnitel-

maan, kun se on lainsäädännöllisesti mahdollista (nykyisin asiakas-, pal-

velu-, kuntoutus- tai terveys- ja hoitosuunnitelmaan tai muihin suunnitel-

miin). Suunnitelma on sekä ammattilaisten että asiakkaan käytössä ja si-

tä päivitetään tarvittaessa. Suunnitelma laaditaan tarvittaessa moniam-

matillisesti. 123 

 Asiakkaiden ja heidän läheistensä huolenaiheet kirjataan ja huomi-

oidaan keskeisenä osana hoidon ja palvelujen toteuttamista ammat-

tilaisten tarpeelliseksi katsomien toimenpiteiden lisäksi.  

 Huolenaiheiden huomioonottamista seurataan järjestelmällisesti 

samalla lailla kuin muidenkin toimenpiteiden toteutumista.   

 Asiakkaalle nimetään vastuutyöntekijä erityisesti silloin, jos palvelujen 

ja hoidon tarve on pitkäaikainen (esimerkiksi pitkäaikaissairaat, mielen-

terveys- ja päihdekuntoutujat). Vastuutyöntekijä voi olla esimerkiksi oma-

lääkäri tai - hoitaja, sosiaalityöntekijä, kotihoitaja, palveluohjaaja tai asia-

kasvastaava riippuen asiakkaan ongelmien pääasiallisesta luonteesta ja 

vaikeusasteesta. Jos asiakas asioi pääsääntöisesti vain erikoissairaan-

hoidossa tai erityispalveluissa, vastuutyöntekijä voi olla myös esimerkiksi 

erikoislääkäri, erityispalvelujen sosiaalityöntekijä tai asiantuntijahoitaja.  

 Vastuutyöntekijät tuntevat asiakkaan tilanteen ja hallitsevat ongel-

manratkaisun, asiakkaiden omahoidon ja arjessa pärjäämisen ohja-

uksen, neuvonnan ja tukemisen menetelmät.  

 Vertaistukea, ryhmiä, mentorointia ja muita asiakkaan voimaantumista 

tukevia menetelmiä hyödynnetään rutiiniluonteisesti osana palvelu-

ja, hoitoa ja kuntoutusta.  

 Vertaistukea ja tehokkaita, esimerkiksi elämäntapojen muutokseen 

tähtääviä menetelmiä ja työkaluja on helposti saatavilla ja ne ovat 

kiinteä osa normaaleja palveluja.  

 

On hyvä huomata, että em. periaatteiden toteuttaminen ei juurikaan vaadi erilli-

siä investointeja tai uusia resursseja, mutta sitäkin enemmän muutoksia ja yh-

teistä sopimista käytännön toiminnassa (esimerkiksi ajanvarauskäytännöt, työn-

jako, moniammatillinen tai –alainen yhteistyö tarvittaessa, vastuuhenkilön ni-

meäminen asiakkaan pääasiallisen ongelman mukaisesti, kirjaaminen, tietojär-

jestelmien hyödyntäminen).  

                                            
123

 Ks. esim. Potku2-hanke/Terveys- ja hoitosuunnitelma; Innokylä/Toiminnallinen sote-
integraatio-verkosto.  Komulainen ym. 2012.  

http://www.potkuhanke.fi/fi/dokumentit-ja-materiaalit-ii/viewcategory/74-terveys-ja-hoitosuunnitelm
https://www.innokyla.fi/web/verkosto1803119/materiaalit/-/list/all/sort/createDate+DESC
https://www.innokyla.fi/web/verkosto1803119/materiaalit/-/list/all/sort/createDate+DESC
https://www.innokyla.fi/documents/79781/0/SLL32012-173.PDF/f241e718-85bc-46fa-93aa-2e3002055abc
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Omahoitoa tukevaa tietoa, ryhmätoimintaa, vertaistukea, erilaisia sovelluksia ja 

muuta teknologiaa on jo nyt saatavilla ja niitä tuotetaan koko ajan lisää.124 Te-

hokkaan hyödyntämisen kannalta omahoitoa ja arjessa pärjäämistä tukevat 

toimintamallit, palvelut ja vertaistuki pitäisi kuitenkin nykyistä selkeämmin ottaa 

osaksi hoito- ja palveluketjuja ja -prosesseja sekä asiakkaan suunnitelmaa.  

 

 

4.9.2. Asiakkaiden ja asukkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet 
 

Sote-lainsäädännön aiemmassa valmistelussa pidettiin tärkeänä asiakkaiden ja 

asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista sosiaali- 

ja terveyspalveluissa. Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien sekä erityisryhmien 

kokemusten ja mielipiteiden kuulemisen sekä mukaan ottamisen palvelujen ke-

hittämiseen nähtiin parantavan palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja käytettävyyttä 

sekä edistävän palveluiden kehittymistä väestön tarpeiden mukaiseksi.125 Viime 

aikoina sote-uudistuksen valmistelussa on painotettu erityisesti asiakkaan va-

pautta valita oma sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksikkö.126  Valinnanva-

paus sisältää asiakkaan osallisuutta tukevia elementtejä, mutta ei ole itsestään 

selvää, että valinnanvapaus automaattisesti vahvistaa ainakaan kaikkien väes-

töryhmien tai yksittäisten asiakkaiden osallisuutta.  

  

Asiakasosallisuuden toteutuminen edellyttää, että asiakkaalla on mahdollisuus 

osallistua aktiivisesti palvelun suunnitteluun, järjestämiseen, tuottami-

seen, kehittämiseen, ja/tai arviointiin. Osallistumista tukevan palvelujärjes-

telmän piirteitä ovat: 127  

 

 kollektiivinen oma-apu  

 vapaaehtoisuus 

 käyttäjälähtöisten ja yhteisöllisten palveluiden vahvistaminen  

 paikallisuuden vahvistaminen  

 tavoitteena palveluiden käyttäjien voimaantuminen  

 vastavuoroisuus ja dialogi 

 palveluiden käyttäjien kontrollin lisääminen palveluiden suunnittelussa ja 

toimeenpanossa   

 

Edellä mainitut tekijät on todettu tärkeiksi myös asiakaslähtöisten, kustannuste-

hokkaiden ja vaikuttavien palvelujen tuottamisessa, joten asiakkaiden ja asuk-

                                            
124

 Ks. esim. Hyvis, Omahoitopolut.fi, ODA-hanke, Hämeenlinna.   
125

 STM 2014: Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi 4.12.2014:70.  
126

 Ks. esim. Valinnanvapaus ja monikanavarahoitus.  
127

 Leemann & Hämäläinen 2015:1,3.  

http://www.hyvis.fi/keskisuomi/fi/Sivut/default.aspx
http://www.hyvis.fi/keskisuomi/fi/Omahoitopolut.fi/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/akusti/akustiprojektit/omahoito/Sivut/default.aspx
http://www.hameenlinna.fi/eOmahoito/
http://stm.fi/documents/1271139/1332838/HE+sote+j%C3%A4rjest%C3%A4minen+_2014-12-2+_SUOMI.pdf/cbd73794-e3c7-40ee-9cfb-258c68fe7226
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaan-valinnanvapaus
https://www.thl.fi/documents/10531/1787240/Tietopaketti_Asiakasosallisuus.pdf/97b24b5c-2b6b-4308-bf4f-0f863bc8e2e6
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kaiden osallisuuden vahvistamisella tulisi olla keskeinen rooli Keski-

Suomen uutta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää rakennet-

taessa. Asukkaiden ja asiakkaiden sekä koko lähiyhteisön osallisuuden vahvis-

taminen on avaintekijä, kun pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin 

(esimerkiksi digitalisaation ja tiedon hyödyntäminen tehokkaasti palveluproses-

seissa) ja tuottamaan mahdollisimman paljon terveys- ja hyvinvointihyötyä 

(esimerkiksi ”toimintakykyisenä kotona” – periaatteen toteuttaminen, omahoito, 

elämänhallinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen).  

 

Osallisuudella on monia ulottuvuuksia (ks. Taulukko 3), joten osallisuuden 

mahdollistaminen ja vahvistaminen tulisi ottaa huomioon palvelujärjestelmän 

kaikilla tasoilla. Jotta osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet voitaisiin taata 

myös niille kansalaisille, jotka eivät ole palvelujen piirissä, tulisi osallisuutta 

edistäviä rakenteita ja käytäntöjä kehittää yhdessä sote-palvelun järjestäjien ja 

tuottajien sekä alueen asukkaiden ja kuntien, yritysten, järjestöjen, vapaaehtois-

ten ja muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota menetel-

miin, joiden avulla voidaan varmistaa erilaisten vähemmistöryhmien (esimerkiksi 

romaanit, maahanmuuttajat) ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien 

(esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, vammaiset, asunnottomat) 

äänen kuuluminen ja osallisuus.128  

 

Asiakasosallisuutta voidaan käytännössä edistää monilla eri tavoilla. Lähtökoh-

tana kaikissa menetelmissä tulee kuitenkin olla aito kuuntelu ja tasavertainen 

vuoropuhelu. Osallisuus ei toteudu, jos ammattilainen tai asiantuntija ”tietää” jo 

ennakolta kaiken asiakasta paremmin. Ammattilaisella on tietenkin yleensä pal-

jon enemmän tietoa esimerkiksi vaikuttavista hoidoista ja muista menetelmistä, 

mutta vaikuttavatkaan hoidot eivät tehoa, jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta 

tai voimia soveltaa niitä omassa elämäntilanteessaan. Niissä asiakas ja hänen 

läheisensä ovat ainoita todellisia asiantuntijoita. Esimerkiksi ”asiakkaan suunni-

telman” laatiminen on tilanne, jossa kuuntelusta ja vuoropuhelusta on todellista 

hyötyä myös palvelujen vaikuttavuuden ja kustannusten kannalta.129  

 

Asiakasosallisuuden vahvistaminen sekä asiakaspalautteen, kokemusten ja 

odotusten huomioonottaminen ovat tärkeitä sekä sote-palvelujen järjestäjän että 

tuottajien kannalta. Maakuntavaltuustojen130 kautta kansalaisilla on mahdolli-

suus vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluja koskeviin poliittisiin päätöksiin (esi-

merkiksi palvelustrategia). Jo perinteisiä, mutta edelleen käyttökelpoisia tapoja 

kerätä palautetta ovat asukas- ja asiakaskyselyt. Lisäksi tarvitaan kuitenkin me-

                                            
128

 Ks. esim. WHO 2013:4; WHO 2015:5.  
129

 Ks. Sairaanhoitajalehti 8/2012: Potilas tuli mukaan hoidon suunnitteluun. 
130

 Ks esim. Alueuudistus/päätöksenteko.  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/186756/Towards-people-centred-health-systems-an-innovative-approach-for-better-health-outcomes.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/282963/65wd13e_HealthSystemsStrengthening_150494.pdf?ua=1
http://www.potkuhanke.fi/fi/dokumentit-ja-materiaalit-ii/finish/74-terveys-ja-hoitosuunnitelma/462-potilas-tuli-mukaan-hoidon-suunnitteluun
http://alueuudistus.fi/aluehallintouudistus/paatoksenteko
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netelmiä, joissa asukkaiden ja asiakkaiden rooli on aktiivisempi. Keski-

Suomessakin on jo kokemusta esimerkiksi asiakkaiden ryhmähaastatteluista, 

 

 

Taulukko 4. Osallisuuden ulottuvuuksia ja vaikutuksia palvelujärjestelmään 
(Leemann & Hämäläinen 2015: 4–5).  

 

Osallisuuden 

ulottuvuus 

 

Keskeisiä piirteitä 

 

Edellytyksiä palvelujärjestelmälle 

Tieto- 

osallisuus  

(perusedellytys, 

jotta henkilö pal-

velun asiakkaana 

voi päästä mu-

kaan niihin pro-

sesseihin, joissa 

hän voi kokea 

osallisuutta) 

 

 Asiakkaalla on oikeus 
saada tietoa eri palveluis-
ta ja niiden piiriin pääse-
misen edellytyksistä, niin 
että varmistetaan tiedon 
perille meno 

 Asiakkaita kuullaan 

 Asiakkailla on oikeus 

saada palveluprosessi-

aan koskevaa tietoa es-

teettömästi.  

 Henkilöä kuullaan omana 

itsenään. 

 Kohtaaminen 

 Kuunteleminen 

 Kysyminen 

 Asiakkaan hyväksyminen 

omana itsenään 

 Yksilön äänen hyväksymi-

nen  

 Vuorovaikutuksen osaami-

nen 

 Esteetön tiedottaminen 

Suunnittelu-

osallisuus 

 Asiakkaalla on tietoa pal-

velutarjonnasta 

 Asiakkaalla on tietoa 

omasta palveluprosessis-

ta  

 Oikeus saada konkreetis-

ta tietoa valmisteilla ole-

vista hankkeista  

 Oikeus osallistua suunnit-

teluprosesseihin 

 Palveluiden asiakkaat 

(esim. pitkäaikaistyöttö-

mät) otetaan huomioon 

myös kunnallisissa suun-

nitteluprosesseissa 

 Asiakkaan asiantuntemuk-

sen hyväksyminen  

 Hallinnolliset rakenteet, jot-

ka sallivat ja mahdollistavat 

osallisuuden  

 Mahdollisuus tuettuun osal-

listumiseen (esimerkiksi pal-

velutarjoajan tukemana) 

 Ammattilaisten vuorovaiku-

tusosaaminen  

Päätös- 

osallisuus 

 Asiakkailla on palveluissa 

päätösvaltaa palvelujen 

tuottamiseen. 

 Hallinnolliset rakenteet, jot-

ka mahdollistavat päätök-

sentekoon osallistumisen.  

 Luottamus  

 Vallan ja vastuun jakaminen 

uudella tavalla viranomais-

ten ja asiakkaiden kesken  

 Mahdollisuus myös tuettuun 

päätöksentekoon 

Toiminta- 

osallisuus 

 Asiakkailla on mahdolli-

suus toimia omassa 

 Todellisten toimintamahdol-

lisuuksien luominen  
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elinympäristössään (vah-

va sosiaalinen näkökul-

ma: yksilö määrittää itse-

ään sosiaalisissa suh-

teissaan ja tulee kokonai-

seksi niiden kautta). 

 Esteettömyys 

 Osallisuuden tunteen koke-

minen tehdään mahdollisek-

si yhdessä toimimisen kaut-

ta (osallistumisen ja mukana 

olemisen lisäks)i. 

Arviointi- 

osallisuus 

 Palveluissa varmistetaan 

asiakas- ja käyttäjäpa-

lautteen kulku päättäjille 

ja viranomaisille sekä pa-

lautteen huomioiminen. 

 Hallinnolliset rakenteet arvi-

ointiosallisuuden toteuttami-

selle 

 Organisaation valmius 

muuttaa tarvittaessa raken-

teita palautteen pohjalta. 

 

 

erilaisista työpajoista, vanhus- ja vammaisneuvostoista sekä asiakas131- ja kan-

salaisraadeista132. Osallisuuden vahvistaminen tulisi ottaa aktiivisesti huomioon 

eri tasoilla (yksilö, sote-lähipalvelut, maakunnalliset erityispalvelut ja erikoissai-

raanhoito, kunta-sote yhteistyö) ja luoda kokonaisuus, jossa koottua tietoa ja 

palautteita voidaan hyödyntää tehokkaasti asiakastyössä alueellisia ja paikalli-

sia suunnitelmia laadittaessa, mutta myös asiakastyössä. Asiakas- ja tietojärjes-

telmien tulisi tulevaisuudessa tuottaa ja analysoida myös näihin tarkoituksiin 

tarvittavaa tietoa automaattisesti.  

 

 

4.10. Henkilöstö, osaaminen ja tieto ovat asiakaslähtöisten palvelujen 
menestystekijöitä 

 
4.10.1. Henkilöstöstä  

 

Palvelu syntyy asiakkaan ja ammattilaisen välisessä kohtaamisessa, joten asia-

kasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden osaaminen, toimintakäytännöt ja 

arjen valinnat ovat avainasemassa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuden, 

vaikuttavuuden, laadun ja kustannusten kannalta. Vaikka johtamisella on tärkeä 

rooli asiakas- ja väestölähtöisten tavoitteiden asettamisessa, toimintaedellytys-

ten luomisessa sekä toiminnan ohjaamisessa ja arvioimisessa, hoitoa ja palve-

luja koskevat ratkaisut (ja myös kustannukset) syntyvät pääosin asiakastyössä. 

Yksittäisten työntekijöiden ja koko henkilöstön osaamiseen ja toiminta-

edellytyksiin panostaminen ei siis ole pelkästään kuluerä vaan investointi, 

jolle koko palvelutoiminnan tuloksellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus pe-

rustuvat.  

 

                                            
131

 Ks. esim, Jyväskylän vanhuspalveluiden raati.  
132

 Ks. esim. Kuntalaisen kansalaisraati; Kansalaisraati-käsikirja; Raisio & Vartiainen 2011.  

http://www.jyvaskyla.fi/sote/ikaantyvat/vanhuspalveluidenraati
http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/kansalaisraati
http://www.setlementti.fi/uusi-paikallisuus/materiaalipankki/?x515102=770703
http://www.uva.fi/fi/about/organisation/institutions/levon/services/energyandregion/citizens_jury/about/
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THL:n selvityksen mukaan vuoden 2013 lopussa Keski-Suomessa asui yhteen-

sä 15 657 henkilöä, jotka työskentelivät sosiaali- ja terveysalalla.133 Terveyspal-

veluissa työskenteleviä oli hiukan enemmän kuin sosiaalipalveluissa työskente-

leviä. Julkisella sektorilla suurimmat toimialat olivat sairaalapalvelut (3833 hen-

kilöä) ja vanhusten sosiaalipalvelut (3382 henkilöä). Sairaalapalveluissa työs-

kenteli huomattavasti suurempi joukko kuin lääkäripalveluissa, joka sisältää lä-

hinnä perusterveydenhuollon vastaanottopalveluja (lääkärien lisäksi muitakin 

ammattiryhmiä). Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevistä noin 20 % toimi 

pääasiallisesti yksityissektorilla. Yrityksissä työskentelevistä vähän yli puolet oli 

sosiaalialan ammattilaisia. Keski-Suomessa asuvista sosiaali- ja terveysalan 

työntekijöistä järjestöissä työskenteli noin 10 %. Heistä suurin osa oli Muut so-

siaalipalvelut-toimialalla.  

 

 

Taulukko 5. Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät ja Keski-Suomessa asuvat 
henkilöt v. 2013. (THL).  

Toimiala Julkiset Järjestöt Yritykset Yht. 

Sairaalapalvelut 3833 231 22 4086 

Lääkäripalvelut 2214 65 720 2999 

Muut terveyspalvelut 275 25 711 1011 

Kaikki terveyspalvelut yhteensä 6322 321 1453 8096 

Vanhusten sosiaalipalvelut 3382 388 767 4537 

Vammaisten sosiaalipalvelut 362 272 309 943 

Muut sosiaalipalvelut 848 642 591 2081 

Kaikki sosiaalipalvelut yhteensä 4592 1302 1667 7561 

Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 10914 1623 3120 15657 

 

 

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määrä suhteessa asukaslu-

kuun on noussut 2000 -luvulla kaikkien sairaanhoitopiirien alueella. Keski-

Suomessa (kuten useimmilla muillakin alueilla) henkilöstö on lisääntynyt hiukan 

sosiaalipalveluissa ja vähentynyt terveyspalveluissa. (Ks. Liite 1). Kuntien sosi-

aali- ja terveyspalvelujen henkilöstö on naisvaltaista ja kokenutta. Vuonna 2014 

kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä oli naisia 90,4 %. Henkilös-

tön keski-ikä oli 44,7 vuotta. Vuoteen 2025 mennessä 28,5 % ja vuoteen 2030 

                                            
133

 THL: Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013. (Tilasto perustuu Tilastokeskuksen 
Työssäkäyntitilastoon, joten henkilö ei välttämättä ole työssä Keski-Suomessa; alkuperäisessä 
tilastossa sosiaalipalvelujen henkilöstöön sisällytetty myös lasten päivähoidon henkilöstö, mutta 
jätetty tästä tilastosta pois.) 

https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkilosto/sosiaali-ja-terveyspalvelujen-henkilosto
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mennessä 43,6 % henkilöstöstä saavuttaa 65 vuoden iän134 , joten tulevina 

vuosina henkilöstön vaihtuvuus on suurta eläköitymisen vuoksi. Alalle on en-

nustettu myös työvoimapulaa135. Keski-Suomessa tietyistä ammattiryhmistä 

(esimerkiksi perusterveydenhuollon lääkärit, sosiaalityöntekijät) on ollut vajetta 

jo aiemminkin, joten osaavan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saata-

vuus on yksi tulevaisuuden haasteista.  

 

Sote-palveluissa selkeästi suurin ammattiryhmä ovat lähihoitajat, joten yksi tu-

levaisuuden haasteista on lähihoitajien osaamisesta ja koulutuksesta huolehti-

minen. Lähihoitajilla on merkittävä rooli asiakasrajapinnassa, jos ajatellaan koko 

sote-palvelujärjestelmää. Lisäksi suurin osa lähihoitajista työskentelee vanhus-

palveluissa, joissa työtapoja ja -menetelmiä pitäisi muuttaa merkittävällä tavalla 

(esimerkiksi kotikuntoutus, hyvinvointiteknologian ja erilaisten sovellusten hyö-

dyntäminen asiakkaiden arjessa).   

 

Muutokset väestön palvelutarpeissa (esimerkiksi ikääntyminen, väestön keskit-

tyminen taajamiin) sekä palvelurakenteessa ja palveluissa (esimerkiksi perus-

palvelujen vahvistaminen, ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan väheneminen, 

kotiin annettavien palvelujen lisääntyminen, kotikuntoutus, sähköiset palvelut, 

uudet hoitokäytännöt ja hyvinvointiteknologiaan perustuvat ratkaisut, palveluoh-

jaus) edellyttävät ennakoivaa ja kokonaisvaltaista henkilöstösuunnittelua ja -

koulutusta, jotta käytettävissä olevat resurssit ja osaaminen voidaan kohdentaa 

järkevällä tavalla. Muutoksia tarvitaan myös henkilöstörakenteeseen sekä eri 

toimijoiden ja ammattiryhmien väliseen työnjakoon, jotta edellä mainittuihin 

haasteisiin voidaan vastata. Esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

suorittaneille on tällä hetkellä niukasti sopivia tehtäviä. Lisäksi olisi hyödyllistä 

arvioida, pitäisikö sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin palkata aikaisempaa 

enemmän myös muiden alojen (esimerkiksi viestintä, pedagogiikka, tilastotiede, 

hyvinvointiteknologia, logistiikka, tuotantotalous) ammattilaisia.  

 

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu, resurssien kohdentaminen ja henkilöstöraken-

teen muutos edellyttävät henkilöstöjohtamisen ja käytännön toiminnan tiivistä 

yhteistyötä. Henkilöstöjohtamisen tehtävänä on omalta osaltaan tukea laaduk-

kaan asiakaspalvelun toteuttamista. Tämän tulisi näkyä aktiivisena ratkaisujen 

etsimisenä käytännön ongelmiin.     

 

Henkilöstön ikääntyessä työhyvinvointiin ja jaksamiseen panostaminen on eri-

tyisen tärkeää. Työn mielekkyyden ja työmotivaation kannalta on oleellista, että 

                                            
134

 THL 2015:2. (Tilastossa ovat mukana kaikki lokakuun alussa kuntien tai ky:iin palvelussuh-
teessa olleet: vakituiset, määrä- ja osa-aikaiset. Tilastossa on mukana myös kuntien päivähoi-
don henkilöstö.) 
135

 Työ- ja elinkeinoministeriö 2015. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126388/Tr16_15_kokonaisraportti.pdf?sequence=4
https://www.tem.fi/files/42288/TEMraportti_13_2015_web_27022015.pdf
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kannusteet (esimerkiksi palkkausjärjestelmät ja työn arviointi) tukevat asiakas- 

ja väestölähtöisiä tavoitteita ja kustannustehokkaampia toimintamalleja (esimer-

kiksi omahoito, sähköiset palvelut) eivätkä ole ristiriidassa niiden kanssa. Te-

hokkaan palvelutoiminnan kannalta on oleellista, että henkilöstöllä on riittävä 

autonomia ja hyvät vaikutusmahdollisuudet oman työnsä toteuttamiseen.  

 

 
4.10.2. Koulutus, osaaminen ja päätöksenteon tuki  

 

Tieto ja osaaminen ovat tärkeitä työkaluja kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja 

tuottaville ammattilaisille. Tietoteknologian ja -järjestelmien kehittyminen tarjoaa 

valtavasti mahdollisuuksia tiedon hyödyntämiselle ja osaamisen tukemiselle 

(esimerkiksi etä- ja verkkokoulutukset, simulaatiokoulutukset, tiedon hankkimi-

nen ja jakaminen). Eri kanavia ja työkaluja sekä koulutus- ja valmennusmene-

telmiä pitäisikin hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Toisaalta olisi erittäin tärke-

ää huolehtia kokeneiden ammattilaisten ”hiljaisen tiedon” siirtymisestä nuorem-

mille työntekijöille, koska suuri osa sote-ammattilaisista siirtyy eläkkeelle vuo-

teen 2030 mennessä.  

 

Kaiken kaikkiaan olisi oleellista tiedostaa, että jatkuva oppiminen ja osaami-

sen jakaminen oman alan ammattilaisten, moniammatillisen tiimin ja ver-

kostossa toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa on yksi tulevaisuuden 

menestystekijöistä. Kaikille työyhteisön jäsenille tulisi tarjota mahdolli-

suus oppia uutta ja hyödyntää omaa osaamistaan täysimääräisesti. Samal-

la tulisi panostaa tiiviiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen tutkinto- ja täy-

dennyskoulutusta tarjoavien toimijoiden kanssa, jotta osaavan henkilöstön saa-

tavuus voitaisiin varmistaa. Koulutuksen tulisi tukea oman ammattialan tietoihin 

ja taitoihin liittyvän osaamisen lisäksi asiakaslähtöisen palvelukulttuurin ja siihen 

liittyvien muutosten toteuttamista.  

 

 

Alla olevaan listaan on koottu esimerkkejä asioista, joiden on todettu tu-

kevan ammattilaisten osaamista ja asiakkaiden saaman palvelun laatua136:  

 

 Näyttöön perustuvat (hoito)suositukset ja ohjeistukset ovat helposti 

saatavilla asiakastilanteessa ja ne on integroitu osaksi palvelupro-

sessia muistutteiden ja muiden menetelmien avulla niin, että ne tu-

kevat ammattilaisten työtä. Muistutteiden tulee tukea laaja-alaisesti eri-

laisia ammattilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon eri tehtävissä (esimer-

kiksi kotihoidon lähihoitajan arviointi asiakkaan yleistilan laskusta ja päi-

                                            
136

 Ks. esim. Terveyshyötymalli 

http://www.improvingchroniccare.org/index.php?p=Decision_Support&s=24
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vystykseen lähettämisen kriteereistä). Muistutteet voivat ohjata myös 

asiakkaiden ja potilaiden tekemää arviointia ja päätöksentekoa137.  

 

 Erityistason asiantuntijoiden (esimerkiksi erikoissairaanhoito, las-

tensuojelu, osaamiskeskus) tai kokeneen ammattilaisten konsultaa-

tiot ja muu tuki (esimerkiksi perusterveydenhuollon seniorilääkärin 

konsultaatiot nuorille lääkäreille) ovat tarvittaessa helposti ja nope-

asti saatavilla henkilökohtaisessa tapaamisessa, puhelimitse, etäyhtey-

dellä tai sähköisesti. Konsultaatiomahdollisuus tulee olla sovituissa tilan-

teissa myös muilla kuin lääkäreillä (esimerkiksi saattohoitoon osallistumi-

nen, sairaalasta kotiutuneen asiakkaan hoito).  

 

 Tehtäväsiirroissa varmistetaan jatkuva konsultaatiomahdollisuus 

ensisijaisesti oman tiimin jäsenten ja tarvittaessa muiden toimijoiden 

kanssa (esimerkiksi lääkärin tehtävien siirtäminen hoitajille tai fysiotera-

peuteille, hammaslääkärin tehtävien siirtäminen suuhygienisteille, sai-

raanhoitajan tehtävien siirtäminen lähihoitajille, sosiaalityöntekijöiden teh-

tävien siirtäminen sosionomeille jne.).  

 

 Vastuulääkäri- tai muiden järjestelmien kautta varmistetaan konsul-

tointimahdollisuus esimerkiksi kotihoidon ja palveluasumisen työn-

tekijöille. Vastuulääkärin tehtävää voidaan hoitaa soveltuvin osin myös 

etäpalveluna. Sekä vastuulääkärin että konsultoivan lähityöntekijän tulee 

kuitenkin tuntea asiakas mahdollisimman hyvin (jatkuvuuden turvaami-

nen).  

 

 Näyttöön perustuvien suositusten käyttöä edistetään koulutuksella 

ja ohjauksella. Ohjausta ja koulutusta voidaan toteuttaa arkityön lomas-

sa (esimerkiksi kokeneemman kollegan tai toisen ammattilaisen konsul-

taatiot tai yhteisvastaanoton pitäminen; verkostopalaverit; palaute ja hel-

posti saatavat raportit omasta ja tiimin työstä), pienryhmässä tai erillisinä 

koulutustilaisuuksina. Moniammatilliseen ja -alaiseen koulutukseen pa-

nostaminen ja osallistavat koulutusmenetelmät ovat ensisijaisia. Koulu-

tusta tulee olla saatavilla useiden eri kanavien kautta (lähi- ja etäopetus, 

verkkomateriaalit, tietotaitokoulutus, simulaatiokoulutukset jne.)  

 

 Erityistason asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti perustason palve-

lujen kehittämiseen (esimerkiksi asiantuntijuuden jakaminen, neuvonta, 

ohjaus ja koulutus).  

 

                                            
137

 Ks. esim. Hämeenlinnan oirearviot: minunterveyteni.fi 

http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Terveyspalvelut/Sahkoiset-palvelut/minunterveyteni_palvelukuvaus/Epailetko--oirearviot/
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 Palveluprosessien (hoito- ja palveluketjujen) lähtökohtana on asi-

akkaan ”palvelupolku” ja siihen liittyvä palvelukokonaisuus. ”Palve-

lupolkujen” kuvaamiseen osallistuu kattavasti eri asiantuntijoita ja am-

mattilaisia prosessin eri vaiheista (sosiaali- ja terveyspalveluista, erityis- 

ja perustason palveluista, julkisen palvelutuotannon lisäksi kolmannen ja 

yksityisen sektorin toimijoita). Asiakkaat kytketään jo varhaisessa vai-

heessa sopivalla tavalla suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Kuvausten tu-

lee sisältää tietoa myös kustannuksista ja laatukriteereistä (esimerkiksi 

potilas- ja asiakasturvallisuus, tulokset, asiakkaan osallisuus).  

  

 Ammatillista osaamista vahvistavan koulutuksen lisäksi kaikille ammatti-

ryhmille ja palveluja tuottaville tiimeille järjestetään omahoidon ja arjes-

sa pärjäämisen tukemiseen sekä väestölähtöiseen palvelujen to-

teuttamiseen tähtäävää koulutusta ja valmennusta.  

 

 Asiakkaille tuotetaan ennalta ehkäisyä, elämäntapamuutoksia, 

omahoitoa ja hyvinvointia tukevaa materiaalia, joka pohjautuu näyt-

töön perustuviin suosituksiin ja ohjeistuksiin ja kuvaa asiakkaiden omaa 

roolia tavoitteiden saavuttamisessa.  

 

 

4.10.3. Tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminta  
 

Tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan nykytilaa ja muutostarpeita on käsi-

telty Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tuottamassa raportissa.138 Raportis-

sa on tuotu esille integraation ja koordinaation vahvistamisen tarve myös tutki-

mus-, koulutus- ja kehittämistoiminnassa, vaikka Keski-Suomessa onkin jo pit-

kät perinteet eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.  

 

Maakunnassa on käynnistetty Campus FI (Future Innovation) – suunnitteluhan-

ke, jonka tavoitteena on laatia toimintasuunnitelma sosiaali- ja terveysalan 

osaamiskeskittymän perustamiseksi Keski-Suomeen.139 Hankkeen tutkimus-, 

koulutus-, innovaatio- ja hanketyöryhmät kokoavat aineistoa suunnitelman poh-

jaksi huhti – kesäkuussa 2016. Suunnitteluhankkeessa ovat mukana aiesopi-

muksen allekirjoittaneet tahot (Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot, Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu ja koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kaupunki, Keski-

Suomen liitto, Keski-Suomen shp, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, 

Keski-Suomen Yhteisöjen tuki (KYT) ja Keski-Suomen Yrittäjät), mutta mikäli 

osaamiskeskus päätetään perustaa, tarkoituksena on, että verkosto laajenee 

                                            
138

 Haaki 2015.  
139

 Ks. esim. Vesa Kataja 25.2.2015; Keski-Suomen liitto.  

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81618_Raili_Haaki_Ehdotus_kehittamistoiminnan_maakunnallisesta_organisoinnista_rap.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81189_KSSOTE2020_25.2.2016.pdf
https://www.jyu.fi/jsbe/jsbe-uutiset/campusfi
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kaikkiin alueen sote-toimijoihin sekä yhteistyöhön osallistuviin kumppanuusyri-

tyksiin, järjestöihin, oppilaitoksiin jne.  

 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen lisäksi laajaa uudistus- ja kehittämistyötä 

tehdään Uusi sairaala -hankkeessa sekä lukuisissa muissa kehittämisprojek-

teissa (esimerkiksi Sosku -hanke, Kokemusasiantuntijuus palveluissa -hanke, 

Ohjaamo -hanke).140 Vuoden 2016 aikana käynnistyy myös sosiaali- ja terve-

ysministeriön kärkihankkeiden141 rahoitushaku. Kärkihankkeet kohdistuvat asia-

kaslähtöisten palvelujen kehittämiseen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 

sekä eriarvoisuuden vähentämiseen, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjel-

maan, ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistamiseen 

sekä osatyökykyisten työllistämiseen.  

 

Merkittävä ja tärkeä osa kehittämistoimintaa tapahtuu työyksiköissä aktiivisten 

työntekijöiden ja esimiesten toteuttamana. Omaehtoinen jatkuva kehittäminen 

on esimerkiksi Lean-ajattelussa142 keskeistä, joten sitä pitäisi tukea vahvasti 

myös uudistuvissa sote-palveluissa. Lisäksi pitäisi löytää toimivat mallit hyvien 

käytäntöjen levittämiselle. Todelliset toiminnan muutokset edellyttävät, että 

johdon lisäksi riittävän laaja joukko kaikista ammattiryhmistä osallistuu 

muutosta tukevaan valmennukseen143.  Muutos on vaikuttava vasta sitten, 

kun se siirtyy aidosti arkityöhön ja asiakastyötä tekevät sisäistävät muutoksen 

merkityksen ja sitoutuvat sen toteuttamiseen. Tämä on mahdollista käyttämällä 

osallistavia menetelmiä.144 Työyksiköissä tapahtuvan muutostyön pitäisi olla 

yhdensuuntaista sosiaali- ja terveyspalvelujen laajemman yhteisen vision ja 

päämäärän kanssa. Monituottajamallissa tämä edellyttää eri palveluntuottajata-

hojen (julkiset, yksityiset, järjestöt) sitoutumista yhteiseen kehittämistoimintaan.  

 

Tulevaisuuden haasteena on myös luoda käytännöt, joiden avulla asiakkaiden 

ja asukkaiden mukaan ottaminen tutkimus-, koulutus-, innovaatio- ja kehittämis-

toimintaan on suunnitelmallista. Joitakin esimerkkejä löytyy kuitenkin jo nyt 

vaikkapa kokemusasiantuntijoiden145 kanssa toteutetusta koulutus- ym. yhteis-

työstä. Myös monilla järjestöillä ja yhdistyksillä on vilkasta koulutus-, tutkimus- 

ja kehittämistoimintaa. Lisäksi Keski-Suomessa on lukuisa joukko säätiöitä ja 

yksityisiä toimijoita, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveysalaan liittyviä tutkimus-, 

koulutus- tai kehittämispalveluja146.  

                                            
 
141

 STM Kärkihankkeet.  
142

 Ks. esim. Lillrank; Keski-Suomen SOTE 2020: Palveluohjauksen pilotti.  
143

 Ks. esim. Timmins ym. 2013.  
144

 Ks. esim. Hyvä Potku ja Hyvä vastaanotto; Savolainen ym. 2006: Rohto; Era 2015: Sarana-
malli.  
145

 Keski-Suomen shp/Kokemusasiantuntijat 
146

 Ks. esim. Gerocenter, Niilo Mäki Instituutti, Likes 

http://stm.fi/karkihankkeet
http://www.nhg.fi/doc/NHG_Lean_Whitepaper.pdf
http://www.nhg.fi/doc/NHG_Lean_Whitepaper.pdf
http://www.kingsfund.org.uk/publications/quest-integrated-health-and-social-care
http://www.hus.fi/ammattilaiselle/husn-perusterveydenhuollon-yksikko/perusterveydenhuollon-kehittaminen/Sivut/Hyva-Potku-valmennusten-loppuraportit.aspx
http://www.ebm-guidelines.com/dtk/ltk/avaa?p_artikkeli=ttl00363&p_haku=asthma
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97403/JAMKJULKAISUJA2042015_web.pdf?sequence=1
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Muu_toiminta/Perusterveydenhuollon_yksikko/Kokemusasiantuntijat
http://gerocenter.fi/
http://www.nmi.fi/fi
http://www.likes.fi/likes
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Joissakin maissa (esimerkiksi Isossa-Britanniassa) kokemusasiantuntijoiden ja 

”vertaisten” toteuttamalla tutkimuksella on jo melko pitkä perinteet esimerkiksi 

vammaispalvelujen ja psykiatrian alalla. Omakohtainen kokemus sairaudesta tai 

läheisen sairaudesta nähdään tässä tutkimussuuntauksessa vahvuutena, koska 

tavoitteena on usein ymmärtää jotakin ilmiötä tai ongelmaa.147  Suomessa ko-

kemusasiantuntijoiden tai asiakkaiden itsensä toteuttama tutkimus on vielä vä-

häistä, mutta esimerkiksi Päivi Rissasen väitöskirja omasta kuntoutumisproses-

sistaan tuo hyvin esille asiakkaan kannalta merkityksellisiä ja vaikuttavia tekijöi-

tä palveluprosessissa.148  

 

 

4.10.4. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien tiedon hyödyntäminen 
 

Tieto, tietämys ja toimivat tietojärjestelmät ovat avainasemassa tulevien 

sote-palvelujen suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja arvioinnin kannal-

ta. Valtakunnallisesti tehdäänkin laajaa kehittämistyötä tietojärjestelmien toimi-

vuuden, sähköisen asioinnin, tietovarantojen ym. kehittämiseksi. Palvelujen di-

gitalisaatio on myös hallitusohjelman keskeinen tavoite149. Sosiaali- ja terveys-

ministeriön Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategia150 ohjaa tiedon tuottamista 

ja hyödyntämistä kansallisella tasolla. Kehittämistyötä on tehty ja tehdään myös 

useissa laajoissa hankkeissa (esim. UNA, ODA, STM Kärkihankkeet151). Keski-

Suomessa asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen on erityisen ajan-

kohtaista, koska Uusi sairaala -hankkeeseen152 liittyy mittava sosiaali- ja ter-

veydenhuollon alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta.  

 

Kehittyvät sovellukset ja tietojärjestelmät mahdollistavat aivan uusien toiminta-

tapojen käytöönoton sote-palveluissa ja vahvistavat asiakkaan osallistumista 

monellakin tavalla (esimerkiksi tiedon tuottaminen, omahoito, itsearviointi).  

 

Terveyshyötymallin153 kehittäjien mukaan tietojärjestelmät voivat hyödyn-

tää tiimien ja ammattilaisten toimintaa vaikuttavasti, jos niissä on seuraa-

via ominaisuuksia:  

 

                                            
147

 Ks. esim. Beresford 2002; Mc Pin Foundation.  
148

 Ks. esim. Rissanen 2015: Toivoton tapaus? (väitöskirja).  
149

 Valtiovarainministeriö: Digitalisaatio.  
150

 STM 2014: Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena - Sote-tieto hyötykäyttöön -
strategia 2020.  
151

 UNA, ODA, STM Kärkihankkeet.  
152

 Uusi sairaala/ICT-ratkaisut.  
153

 Terveyshyötymalli.   

http://www.intar.org/files/beresfordliberationorevaluation.pdf
http://mcpin.org/resources/become-a-peer-researcher/
http://www.kuntoutussaatio.fi/files/2116/Paivi_Rissanen.pdf
http://vm.fi/digitalisaatio
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125500/URN_ISBN_978-952-00-3548-8.pdf?sequence=1
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/akusti/akustiprojektit/una/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/akusti/akustiprojektit/omahoito/Sivut/default.aspx
http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_hanke/Suunnittelu/ICTratkaisut
http://www.improvingchroniccare.org/index.php?p=Clinical_Information_Systems&s=25
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 Asiakas- ja potilastietojärjestelmät tuottavat näyttöön perustuviin suosi-

tuksiin ja ohjeistuksiin kytkeytyviä listauksia esimerkiksi tiettyä sairautta 

sairastavista potilaista, toteutetuista tutkimuksista ja toimenpiteistä, 

muistutteita palvelujen tarpeesta tai muista tekijöistä esimerkiksi yksilö-, 

väestöryhmä- ja väestötasolla.  

 

 Asiakas- ja potilastietojärjestelmät tukevat ammattilaisten ja asiak-

kaan päätöksentekoa muistutteiden avulla. Muistutteet sisältävät spe-

sifistä tietoa (hoito)suositusten toteutumisesta silloin, kun asiakas kohda-

taan. Lisäksi ne sisältävät ehdotuksia väestön tarvitsemista palveluista 

räätälöityjen tai vakioitujen raporttien muodossa.  

 

 Suunnitelmallisten palvelujen toteuttamista tuetaan tuottamalla tietoa 

palveluja tai hoitoa tarvitsevista asiakasryhmistä ammattilaisille ru-

tiininomaisesti.   

 

 Tiimille annetaan palautetta toiminnan sisällöstä ja toteutumisesta 

oikea-aikaisesti. Palautteen tulee olla nimenomaan kyseiselle tiimille 

suunnattua ja toistuvaa. On tärkeää, että palautteen antamisen tavoit-

teena on tiimin suorituksen parantaminen ja palautteen antaa alan arvos-

tettu ammattilainen henkilökohtaisesti.  

 

 Asiakkaiden suunnitelmat laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja am-

mattilaisten kanssa. Suunnitelmat sisältävät sekä asiakkaan oman toi-

minnan (omahoidon), että ammattilaisten tarjoamat palvelut. Seuranta to-

teutuu ja ohjaa palvelujen toteuttamista jokaisessa vaiheessa.  

 

 

4.11. Asiakkuuksien hallinta ja asiakassegmentointi  
 

4.11.1. Asiakkailla on erilaisia tarpeita – voimmeko tarjota kaikille sa-
manlaista ratkaisua?  

 

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarjonnan johtavana periaatteena 

on yhdenmukaisuus. Yhdenmukaisuuden periaate onkin eettisesti tärkeä, jos 

sillä tarkoitetaan esimerkiksi kaikkien asiakkaiden tasa-arvoista kohtelua tai pal-

velujen piiriin pääsemistä. Jos yhdenmukaisuuden käsite kuitenkin ymmärre-

tään niin, että kaikille on tarjottava saman verran palvelua (esimerkiksi saman-

mittainen vastaanottoaika) riippumatta asiakkaan ongelman vaikeudesta tai 

monimutkaisuudesta, ajaudumme kauas sosiaali- ja terveydenhuollon ytimestä 

– asiakkaan elämänhallinnan ja arjessa pärjäämisen tukemisesta. Palvelujen 

standardointi on hyödyllistä, mutta on tärkeää tunnistaa, miten ja missä tilan-
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teissa sitä sovelletaan. Tarkoituksena ei ole asiakkaiden standardoiminen 

palveluihin sopiviksi, vaan palvelujen tarkoituksenmukainen standardointi 

eri asiakasryhmille sopiviksi.  

 

Väestön palvelujentarvetta pitkäaikaissairauksissa on kuvattu usein Kaiser-

kolmiolla. Kuten kuvasta 3 voi havaita, suurin osa selviytyy sairautensa kanssa 

hyvinkin omatoimisesti (70 – 80 %).  Noin 20 % on riskiryhmään kuuluvia ja tar-

vitsisi tehostettua tukea esimerkiksi elämäntapojensa muuttamiseksi. Pienellä 

osalla asiakkaista (eri lähteissä 2 – 5 %) on suuria ongelmia sairautensa ja pär-

jäämisensä kanssa, joten heille pitäisi pystyä tarjoamaan erityistä huolenpi-

toa.154 Jos kaikille tarjotaan kaavamaisesti samanlaista palvelua, osa asiakkais-

ta tulee ylihoidettua ja osa alihoidettua. Rajalliset resurssit tulisi kohdistaa niille  

 
 

Kuva 4. Kaiser-kolmio (ks. esim. Tuura ym. 2010; alkuperäinen malli Kaiser Per-
menente, USA).  

 

asiakkaille, joille voidaan tuottaa eniten hyvinvointi- tai terveyshyötyä. Usein he 

ovat niitä, jotka kuuluvat pieneen vähemmistöön kolmion ”huipulle”. Yksilöllisen, 

tehostetun tuen tarjoaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jos palveluvalikoi-

massa on vain ”keskivertoasiakkaalle” suunnattuja vaihtoehtoja. 

                                            
154

 Ks. tarkemmin esim. Tuura ym. 2010: Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa ja KS 
SOTE 2020/Tilastot ja raportit: ACIC yhteenveto. Alkuperäinen: Kaiser Permenente (USA).  

http://sote.kainuu.fi/general/Uploads_files/Julkaisut/Sarja%20d/d_42_perusterveydenhuollon_kehittaminen_kainuussa.pdf
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Viime vuosina on kiinnitetty huomiota siihen, että pieni osa (noin 10 – 20 %) 

asiakkaista aiheuttaa noin 70 – 80 % sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuk-

sista155 (ks. Kuva 4). Useissa yhteyksissä on todettu, että palveluja tulisi tehos-

taa erityisesti tämän ryhmän osalta. Kun ryhmään kuuluvia asiakkaita tarkastel-

laan tarkemmin, havaitaan, että heillä on hyvin erilaisia palvelutarpeita.  

 

Kuva 5Sitra, Kela ja Oulun kaupunki: Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö. 
(Alkuperäinen kuva: NHG).  

 

Osalla kustannukset aiheutuvat ehkä yhdestä, kalliita hoitoja vaativasta sairau-

desta. Osa käyttää sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluja, joillakin on 

vain sosiaalihuollon palvelujen tarvetta156. On selvää, että kustannusten muo-

dostumiseen ei voida vaikuttaa vain yhdellä keinolla tai standardiratkaisulla, 

                                            
155

 Ks. esim. NHG: Oulu; Leskelä ym. 2013; Ksshp kehysseminaari 29.4.2015/Purmonen ja 
Tyrvänen; SITRA; Purmonen ym. 2106.  
156

 Ks. tarkemmin esim. SITRA:NHG: Sitra, Kela ja Oulun kaupunki. Rahoituskanavat ylittävä 
palvelujen käyttö; Ruohonen ym. Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-
Suomessa.  

http://www.sitra.fi/uutiset/sote-palveluiden-rahoitus/uudet-tutkimukset-yhteen-sote-rahoituskanavaan-siirtyminen
http://www.nhg.fi/oulun-kaupunki-paljon-palveluita-kayttavien-asiakkaiden-profilointi/
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Talous_ja_suunnittelu/Sopimusohjaus/Vuoden_2016_palvelusuunnitelmaa_koskevat(50184)
http://www.sitra.fi/uutiset/sote-palveluiden-rahoitus/uudet-tutkimukset-yhteen-sote-rahoituskanavaan-siirtyminen
http://www.sitra.fi/uutiset/sote-palveluiden-rahoitus/uudet-tutkimukset-yhteen-sote-rahoituskanavaan-siirtyminen
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vaan tarvitaan yksilöllistä tilanteen analysointia ja palvelukokonaisuuden räätä-

löimistä.  

 

Kuten yllä olevista esimerkeistä käy ilmi, palveluja tulisi kohdentaa nykyistä 

enemmän asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Palveluvalikoiman monipuolistami-

sessa voidaan käyttää apuna asiakkuuksien ryhmittelyä (asiakassegmentoin-

tia). Usein puhutaan myös asiakkuuksien hallinnasta tai johtamisesta. 

 

 

4.11.2. Asiakassegmentointi palvelujen suunnittelun lähtökohtana 
 

Perinteisesti asiakkuuksia on ryhmitelty esimerkiksi iän (lasten ja vanhusten 

palvelut), asuinpaikan (väestövastuualue) tai diagnoosin perusteella. Joissakin 

terveyskeskuksissa on kuitenkin jo otettu aikaisempaa selkeämmin palvelujen 

suunnittelun lähtökohdaksi asiakkaan tarve (esimerkiksi Hämeenlinnan terveys-

hyötypalvelut157 ja Äänekoskella jako satunnaiskävijöihin ja pitkäaikaissairai-

siin). 158  

 

Perinteinen asiakasryhmittely ei ole riittävää silloin, kun tavoitellaan mahdolli-

simman suuren hyvinvointi- ja terveyshyödyn tuottamista, koska palvelun vai-

kuttavuus syntyy yksilötasolla (ks. tarkemmin palvelu- ja tuotantologiikan eroista 

luku 3). Esimerkiksi diabetesta tai muuta pitkäaikaissairautta sairastavien henki-

löiden palvelutarve voi vaihdella eri tilanteissa huomattavasti: joissakin tapauk-

sissa asiakas on oppinut hallitsemaan sekä lääkitykseen, että elämäntapoihin 

liittyvät asiat, toteuttaa suurimman osan seurannasta itsenäisesti kotona ja elää 

sairautensa kanssa tasapainoista elämää. Terveyspalvelujen tarve ja resurssien 

käyttö on itse asiassa melko vähäistä. Jonkun toisen kohdalla sama sairaus voi 

olla hyvinkin vaikeahoitoinen ja vaatia useiden eri ammattilaisten osaamista, 

sairaalahoitoja, sairauslomia jne. Pitkäaikaissairaus voi myös alentaa toiminta-

kykyä, vaikeuttaa toimeentuloa ja kaventaa sosiaalista kanssakäymistä.  

 

Koivuniemi ja Simonen159 ovat jakaneet terveydenhuollon asiakkuudet viiteen 

”asiakkuussalkkuun”: Pärjääjät, Tukiasiakkaat, Yhteistyöasiakkaat, Johdetut 

asiakkuudet ja Oppimisasiakkaat. Oppimisasiakkaita ovat asiakkaat, joiden 

kautta järjestelmä voi oppia jotain uutta, mikä hyödyttää muita asiakkaita myö-

hemmin. Muiden asiakkuuksien tarkastelun pohjana ovat asiakkaan pärjäämi-

nen ja suhdekustannukset. Pärjäämisellä viitataan asiakkaan selviytymiseen 

omassa arjessaan sairautensa tai muiden ongelmiensa kanssa. Asiakkaan 

suhdekustannuksilla taas tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan ja ammattilaisen 

                                            
157

 Hämeenlinna: Terveyshyötypalvelut;  
158

 Äänekoski: Äänekosken terveyskeskuksen toiminta elokuusta 2014 alkaen.  
159

 Koivuniemi & Simonen 2011: 92–109.   

http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Terveyspalvelut/Yhteystiedot/Terveysasemat/Terveyshyotypalvelut/
https://www.aanekoski.fi/palvelut/terveyspalvelut/terveyskeskus-tiedottaa/aanekosken-terveyskeskuksen-toiminta-elokuusta-201
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kohtaamisista (vastaanotot, osastohoito tai kuntoutus, puhelu jne.) sekä hoidon 

kestosta, palvelun laadusta, tiedonkulusta ym. asiakkaalle aiheutuvia kustan-

nuksia. Palveluntuottajan suhdekustannuksia lisää esimerkiksi ylimääräinen työ, 

joka aiheutuu palvelun huonosta laadusta tai siitä, että palvelun toinen osapuoli 

(asiakas, kuntalainen jne.) ei toimi sovitulla tavalla.160 Nykyjärjestelmässä suuri 

osa suhdekustannuksien kokonaisuudesta hämärtyy esimerkiksi Kela-

korvausten kautta. Suhdekustannuksia ei yleensä oteta huomioon myöskään eri 

palveluvaihtoehtojen kokonaiskustannuksia laskettaessa.  

 

Asiakkuuksien ryhmittelyllä (asiakassegmentoinnilla) ja niihin liittyvillä 

asiakkuusstrategioilla pyritään erilaistamaan toimintaa ja kohdentamaan 

palveluja ja eri toimintoja asiakaslähtöisesti niin, että samoilla resursseilla 

pystytään tuottamaan enemmän arvoa kaikille.161 Asiakkuusstrategiat ohjaa-

vat esimerkiksi hoidon ja palvelujen järjestämisvaihtoehtoja ja käytettävissä ole-

van keinovalikoiman suuntaamista tarkoituksenmukaisesti (esimerkiksi mitkä 

asiakasryhmät hyötyvät sähköisistä oma-apuohjelmista tai itsearvioinneista tai 

minkätyyppiset asiakkaat tarvitsevat henkilökohtaisen palveluohjaajan tai asia-

kasvastaavan rinnalleen). Yksittäisen asiakkaan prosessi määräytyy kuitenkin 

yksilöllisesti asiakkaan ja ammattilaisen välisen yhteistyön tuloksena.  

 

Mallia on kehitetty edelleen esimerkiksi Kurkiaura -hankkeessa162 ja Pirkan-

maan sairaanhoitopiirissä163. Tarkastelunäkökulmina ovat olleet asiakkaan ter-

veyden, sairauden tai sairauksien ja niiden hoidon tilanne sekä asiakkaan ar-

jessa pärjääminen. Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa ajatusta on laajen-

nettu myös sosiaalisiin ongelmiin. Kuvassa 5 on esitetty asiakkuusryhmittely, 

jossa on yhdistetty Koivuniemen & Simosen malliin aineksia em. kehittämistyös-

tä. ”Keski-Suomen asiakkuusstrategioissa” on kuitenkin säilytetty myös oppi-

misasiakkaat, koska jatkuvan yhdessä oppimisen ja toisaalta hyvien käytäntöjen 

levittämisen pitäisi olla keskeinen elementti myös asiakkuusstrategioissa. Jos 

ajatellaan koko väestöä, omatoimiasiakkaita on selkeästi eniten (terveet, sairau-

tensa tai muiden ongelmiensa kanssa toimeentulevat). Huolenpito-

/verkostoasiakkaita on vain muutama prosentti väestöstä.  

 

                                            
160

 Koivuniemi & Simonen 2011:73–77.  
161

 Koivuniemi & Simonen 2011: 100–106.  
162

 Kurkiaura-hanke.  
163

 Ks. esim. Doris Holmberg-Marttilan esitys 2015 ja Koivuniemi ym. 2014.  

http://www.kurkiaura.info/
http://www.terveysportti.fi/kotisivut/docs/f366935862/duodecim_asiakkuusajatteluterveydenhuollossa_21.5.2015.pdf
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Kuva 6. Asiakkaan pärjäämiseen sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien vai-
keusasteeseen perustuva asiakassegmentointi. (Pohjana Koivuniemi & Simonen 
2011, Kurkiaura -hanke, Pirkanmaan shp/Doris Holmberg-Marttila).  

 

Omatoimiasiakkaiden ryhmä muodostuu henkilöistä, jotka ovat terveitä tai sai-

rautensa tai muiden ongelmiensa kanssa hyvin toimeentulevia henkilöitä. He 

käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluja melko harvoin (esimerkiksi terveystarkas-

tukset, neuvonta- ja ohjauskäynnit, suunnitellut seurantakäynnit, tilapäinen ter-

veysongelma), osaavat toteuttaa kotiseurannan ja muut sovitut asiat, pystyvät 

hyödyntämään saatavilla olevaa tietoa ja tukea ja omaavat voimavaroja, joiden 

avulla selviytyvät arjesta ja eteen tulevista vaikeuksista. Ryhmään kuuluu kui-

tenkin myös henkilöitä, joilla on alttius sairastua (esimerkiksi perintö- ja ympäris-

tötekijät, elämäntilanne) tai jotka ovat riskiryhmässä (esimerkiksi haitalliset elä-

mätavat, kriisit, toteamattomat sairaudet).164 

 

Omatoimiasiakkaille tulee tarjota helposti saatavilla olevaa, näyttöön perustuvaa 

tietoa, ohjausta ja valmennusta (esimerkiksi sähköiset portaalit kuten Terveys-

kirjasto165 ja Hyvis166, virtuaaliset terveystarkastukset, testi- ja riskiarviointilo-

makkeet167 sekä niistä saatavat palautteet, nettikurssit, ryhmävalmennus, itse-

mittauspisteet, terveys- ja hyvinvointituvat). Omatoimisuutta tukevalla tiedolla ja 

muilla menetelmillä on suuri merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, 

                                            
164

 Koivuniemin & Simonen 2011; Leväsluoto & Kivisaari 2012; Kurkiaura-hanke.  
165

 Terveyskirjasto 
166

 Hyvis 
167

 Ks. esim. Hämeenlinnan Minunterveyteni-palvelut  

http://www.terveysportti.fi/kotisivut/docs/f366935862/duodecim_asiakkuusajatteluterveydenhuollossa_21.5.2015.pdf
http://www.kurkiaura.info/
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti
http://www.hyvis.fi/keskisuomi/fi/Sivut/default.aspx
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Terveyspalvelut/Sahkoiset-palvelut/minunterveyteni_palvelukuvaus/
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ongelmien, tapaturmien ja sairauksien ennaltaehkäisemisessä, riskien tunnis-

tamisessa sekä sairauden tai muun ongelman haltuunotossa. Omahoidon tai 

muiden sovittujen toimenpiteiden toteuttamisen ja seurannan tueksi tulisi laatia 

”asiakkaan (omahoito)suunnitelma”, joka auttaa asiakasta sovittujen tavoittei-

den toteuttamisessa, omahoidossa ja poikkeustilanteisiin reagoimisessa (esi-

merkiksi poikkeava tulos kotimittauksissa tai lääkityksen säätäminen sovituissa 

rajoissa; elämäntilanteen vaikeutuminen).  

 

Asiakkaalla on itsenäinen rooli hoidon ja muiden toimenpiteiden toteuttamises-

sa, joten erityisesti heidän kohdallaan voidaan korvata käyntejä kustannusvai-

kuttavammilla keinoilla (esimerkiksi sähköinen asiointi, mobiiliviestit ja -

sovellukset, modernit kotimittauslaitteet ja tiedonsiirto, hoidon- ja palvelutarpeen 

itsearviointi tietyissä tilanteissa). Asiakkaiden ongelmat ovat usein sen luontei-

sia, että heille soveltuvat nettiajanvaraus (sovittu käynti, suunnitelman mukai-

nen terveystarkastus, satunnainen terveys- tai muu ongelma, joka ei vaadi am-

mattilaisen arviota), keskitetty puhelinpalvelu, yleinen palveluohjaus ja -

neuvonta ja ns. matalan kynnyksen palvelut. Tukitoimet ovat vaikuttavia, jos 

omatoimiasiakkaat pysyvät omatoimiasiakkaina eivätkä siirry muihin asiakkuus-

ryhmiin.  

 

Yhteistyö- asiakkuuden piiriin kuuluvilla henkilöillä on voimavaroja ja osaamis-

ta, joiden avulla he selviytyvät arjessaan, mutta sairauden tai muun ongelman 

hoito on sen verran monimutkaista ja vaikeaa, että asiakas tarvitsee säännölli-

sesti useita eri palveluja. Ryhmään kuuluvilla voi olla useitakin sairauksia tai 

ongelmien kasautumista, jotka kuitenkaan eivät merkittävästi heikennä toimin-

takykyä. Yhteistyöasiakkaiden kohdalla palvelujen koordinointi, päällekkäisyyk-

sien välttäminen, ammattilaisten yhteistyö (esimerkiksi verkostokokous tai 

(etä)vastaanotto, jossa asiakas tapaa useita ammattilaisia yhtä aikaa) ja palve-

lujen sujuvuus on ensiarvoisen tärkeää. Asiakkaalle tulisi nimetä vastuutyönteki-

jä (tilanteen mukaan esimerkiksi omalääkäri/-hoitaja; erikoislääkäri tai asiantun-

tijahoitaja; oma sosiaaliohjaaja tai -työntekijä; kotihoidon työntekijä), jonka kaut-

ta koordinaatio tapahtuu, ja johon asiakas saa tarvittaessa yhteyden helposti. 

Vastuutyöntekijän kautta hoidetaan myös tarvittavat ajanvaraukset. Erityisesti 

yhteistyöasiakkaat hyötyvät palvelujen koordinoimista tukevasta henkilökohtai-

sesta suunnitelmasta, johon kirjataan kaikki asiakkaan hoitoa, kuntoutusta tai 

muita palveluja vaativat ongelmat, asiakkaan kanssa yhdessä asetetut tavoit-

teet, vastuuhenkilö(t) sekä suunnitelma toteutuksesta ja seurannasta (tarvitta-

essa sekä julkisen sektorin, että muiden tuottajien palvelut).  

 

Koska vaikeahoitoiset sairaudet ja muut ongelmat altistavat toimeentulon vaike-

uksille, toimintakyvyn alenemiselle sekä sosiaalisten suhteiden ja voimavarojen 

vähenemiselle, on tärkeää huolehtia siitä, etteivät asiakkaan arjessa selviytymi-
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sen mahdollisuudet heikkene siinä määrin, että hän siirtyy yhteisö- tai verkosto-

asiakkuuden piiriin. Toisaalta, jos sairaudet ja ongelmat saadaan hallintaan, 

yhteistyöasiakkaalla on hyvä mahdollisuudet siirtyä omatoimiasiakkaaksi, koska 

hänellä on jo olemassa olevia kykyjä ja taitoja, joiden avulla hän voi oppia sel-

viytymään myös sairauksien tai muiden ongelmien kanssa.  

 

Yhteisöasiakkailla ongelmat painottuvat arjessa selviytymiseen. Periaatteessa 

esimerkiksi sairauden hoito olisi suhteellisen selkeää, mutta omien voimavaro-

jen vähäisyys, elämäntilanne, yksinäisyys, toimeentulon vaikeudet tai muut syyt 

hankaloittavat elämää, kuntoutumista ja hoidon toteutusta. Yhteisöasiakkaat 

hyötyvät usein enemmän psyykkisestä tuesta ja vertaistuesta kuin erityisosaaji-

en palvelujen lisäämisestä (vaikka niitäkin tarvitaan tilanteen mukaisesti). Asi-

akkuudessa on tärkeää panostaa luottamuksen rakentamiseen ja voimavarojen 

vahvistamiseen, jotta asiakas voisi sitoutua esimerkiksi hoidon tai kuntoutuksen 

toteuttamiseen. Asiakasta tulisi auttaa etsimään sopivia palveluja ja muita kei-

noja (esimerkiksi toimeentulo, vertaistuki, kuntoutus, harrastukset, lähiyhteisön 

mahdollisuudet), joiden avulla löytyisi ratkaisuja arjen ongelmiin. Yhteisöasiak-

kaille pitäisi nimetä oma vastuuhenkilö (tai -henkilöt niihin yksiköihin, joissa hän 

asioi toistuvasti; esimerkiksi nimetty vastuuhoitaja, sosiaaliohjaaja tai – työnteki-

jä, kotihoitaja) ja sopia säännöllisestä yhteydenpidosta asiakkaan kanssa. Ajan-

varaus ja muut yhteydenotot tulisi hoitaa pääsääntöisesti oman vastuuhenkilön 

kautta, mutta he voisivat hyötyä myös esimerkiksi 24/7 – auki olevista neuvon-

tapalveluista, joiden kautta voisi kysyä neuvoa sähköisesti tai puhelimitse mieltä 

askarruttavista asioista, esimerkiksi ennen päivystykseen lähtemistä. Kun sopi-

vat keinot elämänhallintaan ja arjessa selviytymiseen löytyvät, yhteisöasiakkail-

la on hyvät mahdollisuudet hyötyä saatavilla olevasta tiedosta ja muusta tuesta 

ja siirtyä omatoimiasiakkuuteen.  

 

Verkosto-/huolenpitoasiakkailla on arjen hankaluuksien lisäksi vaikeahoitoi-

nen sairaus tai sairauksia ja muita ongelmia. Omat voimavarat ovat vähäiset ja 

toimintakyky on alentunut. Asiakas tarvitsee yleensä useiden ammattilaisten 

apua, mutta myös tukea arjessa selviytymiseen. Toiminnan tavoitteena on toi-

mintakyvyn ylläpitäminen tai parantaminen, arjen ongelmien ratkaiseminen ja 

sairauksien parempi hoitotasapaino. Monimuotoisesta problematiikasta huoli-

matta myös verkosto-asiakkaiden kohdalla tulee tunnistaa voimavaroja ja mah-

dollisuuksia, joiden kautta asiakas voi lähteä rakentamaan omaa elämäänsä. 

Asiakkaalle tulee laatia yhteinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon asiak-

kaan tarpeet ja niihin vastaavat palvelut laaja-alaisesti (sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelut, kuntoutus, vertaistuki ja muut palvelut, asuminen, toimeentulo, 

sosiaaliset suhteet). Asiakkaalle nimetty vastuutyöntekijä (esimerkiksi palve-

luohjaaja, kuntoutusohjaaja, asiakasvastaava tai työhön soveltuvan lisäkoulu-

tuksen saanut muu työntekijä) pitää tiiviisti yhteyttä asiakkaaseen (tarvittaessa 
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esimerkiksi kotikäyntejä), on asiakkaan tavoitettavissa, toimii ”rinnalla kulkijana” 

ja huolehtii ajanvarauksista, palvelujen koordinoinnista jne. Vertaistuki ja yhteis-

työ läheisten kanssa ovat tärkeitä. Parempi arjen hallinta ja toimintakyky mah-

dollistavat voimavarojen elpymisen ja paremman sairauksien haltuunoton (ja 

päinvastoin), joten verkostoasiakas voi siirtyä ”positiivisen kierteen” kautta yh-

teistyö- tai yhteisöasiakkaaksi ja edelleen omatoimiasiakkaaksi.  

 

Kun asiakkuusryhmät ja niiden volyymit tunnistetaan, voidaan arvioida, kuinka 

paljon ja minkätyyppisiä palveluja tulisi tuottaa ja miten käytettävissä olevat re-

surssit tulisi suunnata. Asiakkuusryhmien kautta voidaan arvioida myös henki-

löstö- ja koulutustarvetta asiakaslähtöisemmin. Aina osaamisen ei tarvitse löy-

tyä omasta organisaatiosta. Monissa tapauksissa (esimerkiksi omatoimi-, yhtei-

sö- ja verkostoasiakkaat) myös vertaistuella ja muilla palveluilla on tärkeä mer-

kitys.  

 

Asiakkuusryhmittely tuo selkeästi esiin myös sen, miten asiakastyön tavoitteet 

ja toimintamallit poikkeavat toisistaan eri asiakkuuksissa. Omatoimiasiakkaat 

selviytyvät usein melko kevyillä, säännönmukaisilla ja standardoiduilla palveluil-

la, mutta verkostoasiakkaat vaativat yksilöllistä tukea ja tiivistä rinnalla kulke-

mista. On selvää, että kahden näin erilaisen työn tehokkuutta tai vaikutta-

vuutta ei voida arvioida samoilla kriteereillä (esimerkiksi käynti- tai asia-

kasmäärillä). Myös eri asiakkuuksien vaatimat resurssit ja kustannukset vaihte-

levat. Yhden työntekijän vastuualueella voi olla suurikin määrä omatoimiasiak-

kaita (varsinkin, jos heidän selviytymistään tuetaan monipuolisella tiedolla ja 

sähköisillä palveluilla). Verkostoasiakkaiden osalta tuloksia taas voidaan odot-

taa vain silloin, kun vastuuhenkilöllä on tarpeeksi aikaa jokaisen asiakkaan yksi-

lölliselle tukemiselle. Tämä edellyttää riittävän pientä asiakasmäärää. Panostus 

voi kuitenkin olla kannattava, jos sillä pystytään vähentämään tarpeetonta päi-

vystyksen ja sairaalapalvelujen käyttöä tai estämään toimintakyvyn heikkene-

mistä niin, että ihminen pystyy selviytymään kotona laitoksen sijasta.  

 

 

4.11.3. Asiakasegmentointi ja palvelumallit 
 

Kun asiakkuuksia tarkastellaan tarkemmin asiakkaan palveluprosessin eri vai-

heisiin liittyvien palvelumallien kautta, huomataan, että asiakkuuksien avulla 

voidaan kohdentaa ja koordinoida palveluja aikaisempaa paremmin. Keski-

Suomen SOTE 2020 -hanke ja Uuden sairaalan Alueellinen asiakas- ja tietojär-

jestelmätyöryhmä ovat työstäneet ”Keski-Suomen SOTE;n yleistä prosessiku-

vausta”, jossa palveluprosessin eri vaiheita on pyritty kuvaamaa asiakkaan 

kannalta loogisessa järjestyksessä (Ks. Kuva 6). Mallin kehittäminen jatkuu 

Alueellisen asiakas- ja tietojärjestelmä-työryhmän kuudessa alatyöryhmässä, 
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jotka on nimetty prosessikuvauksen mukaisesti. Jokaisessa työryhmässä kirja-

taan kyseiseen prosessin vaiheeseen olennaisesti liittyviä tekijöitä sekä asiak-

kaan, että ammattilaisen näkökulmasta. Myöhemmässä vaiheessa mukaan liite-

tään tietojärjestelmiltä vaadittavat ominaisuudet sekä prosessien johtamisen 

näkökulma.  

 

 
Kuva 7. Keski-Suomen SOTE:n yleinen prosessi. (Keski-Suomen SOTE 2020 ja 
Alueellinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä-työryhmä/Uusi sairaala. Versio 
26.2.2016). 168 

 

Kuvassa 7 on hahmotettu alustavasti erityyppisiä asiakasprosesseja aiemmin 

esitellyn asiakassegmentoinnin pohjalta ja yhdistetty ne ”SOTE:n yleiseen pro-

sessiin”. Eri prosesseissa asiakkaan ongelma, toimijat ja prosessin ”kriittiset 

menestystekijät” vaihtelevat. Esimerkiksi hätätilanteessa on tärkeää, että väes-

töllä on tietoa siitä, milloin ja minne pitää ottaa yhteyttä (vaikkapa tieto aivota-

pahtuman ennakko-oireista ja hätäkeskukseen soittamisesta). Koko ketjussa 

kaikkien ammattilaisten on toimittava tehokkaasti, jotta asiakas saa tarvitse-

mansa avun mahdollisimman nopeasti. Asiantuntijoiden ja ammattilaisten 

osaaminen on ensisijaisessa roolissa. Toisaalta hätätilanteisiin johtavien tapah-

tumien (esimerkiksi kotitapaturmat, liikenneonnettomuudet, kaatumiset, aivota-

pahtumien ehkäisy jne.) ennaltaehkäisyssä yksittäisillä kansalaisilla, kunnilla, 

järjestöillä ym. toimijoilla on keskeinen rooli.  

 

                                            
168

 Lisätietoja: Elina Nikanne (etunimi.sukunimi@ksshp.fi ).   

mailto:etunimi.sukunimi@ksshp.fi
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Kuva 8. Keski-Suomen SOTE-prosessi ja asiakkuusryhmittely.169  

 

Pitkäaikaissairauksien hoidossa ammattilaisten asiantuntijuus on tärkeää, mutta 

asiakkaan oma toiminta ja valinnat ovat hallitsevassa asemassa (esimerkiksi 

hoidon toteuttaminen ja seuranta, elämäntavat, arjen valinnat). Tilapäisissä on-

gelmissa ei ole niin suurta väliä, tuottaako palvelun tuttu vai vähän vieraampi 

ammattilainen, mutta monissa pitkäaikaissairauksissa tai pitkäkestoisissa sosi-

aalisissa ongelmissa vaikuttavuuden avaintekijä voivat olla jatkuvuus ja luotta-

musta herättävä asiakas-ammattilaissuhde. Erityisesti yhteistyö-, yhteisö- ja 

verkostoasiakkuuksissa ammattilaisen ja asiakkaan ”tuttuus” nopeuttaa asiointia 

ja säästää myös aikaa, kun molemmat ovat selvillä aikaisemmasta historiasta ja 

sovituista suunnitelmista.  

 

Asiakassegmentoinnin ja palveluprosessien yhdistäminen tuo esille eri asiakas-

kastilanteisiin liittyvän moninaisuuden. Parhaan lopputuloksen saavuttami-

seksi pitäisi pystyä hahmottamaan, minkätyyppinen palvelumalli on te-

hokkain eri tilanteissa ja erityyppisten asiakkaiden kanssa. Sosiaali- ja ter-

veyspalveluissa tavallisimmat arvoa tuottavat toimintatavat ovat arvopaja (esi-

merkiksi yksilöllinen dialoginen keskustelu ongelmaa määriteltäessä), arvoketju 

(esimerkiksi näyttöön perustuvat hoito- ja palveluketjut) ja arvoverkot (esimer-

                                            
169

 Kuvioon on yhdistetty Keski-Suomen yleinen SOTE-prosessi (lisätietoja Elina Nikanne/Uusi 
sairaala, Alueellinen asiakas- ja potilastietoryhmä; etunimi.sukunimi@ksshp.fi ) sekä mukaillen 
Koivusalo & Simonen 2011, Kurkiaura ja Homberg-Marttila; ks. Asiakassegmentointi).   

mailto:etunimi.sukunimi@ksshp.fi
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kiksi kuntoutus tai verkosto-/huolenpitoasiakkaan palvelu).170 Ajanvarauskäy-

tännöt, palvelujen koordinointi, toteutus ja palveluvalikoima (vastaanotto, puhe-

lu, ryhmävastaanotto, ryhmä, verkostokokous jne.), seuranta ja arviointi tulisi 

suunnitella erilaisissa asiakkuuksissa niin, että löydetään toimivimmat ja tehok-

kaimmat ratkaisut juuri kyseiselle asiakasryhmälle.  

 

Asiakkuuksien avulla voidaan hahmottaa myös niitä kanavia, joiden kautta 

asiakkaisiin pidetään yhteyttä. Osa asiakkaista tarvitsee henkilökohtaista 

kontaktia vastaanotolla tai puhelimessa. Joissakin tilanteissa taas etäyhteydes-

tä on hyötyä. Esimerkiksi erikoislääkärin tai erityistyöntekijöiden osallistumista 

verkostopalavereihin tai palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen voitaisiin hel-

pottaa video- tai muulla etäyhteydellä. Asiakkaatkin voisivat osallistua verkosto-

palaveriin etäyhteydellä kotoa käsin tarvittaessa. Tulevaisuuden palvelujärjes-

telmässä myös asiakkaan itse tuottamalla tiedolla ja erilaisilla sovelluksilla on 

nykyistä keskeisempi rooli palvelujen toteutuksessa.  

 

On tärkeää pitää mielessä, että terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä 

sairauksien, tapaturmien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy on oleellinen 

osa palveluprosesseja, vaikka suuri osa näistä toimijoista työskenteleekin julki-

sen sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolella. Helposti saatavilla olevan, luotet-

tavan tiedon tuottaminen ja jakaminen useita eri kanavia pitkin on avainase-

massa, kun tavoitteena on pitää suurin osa väestöstä omatoimiasiakkaina.   

 

Erityyppisten asiakkuuksien tunnistamisesta on eniten hyötyä organisaa-

tion toiminnan, palveluvalikoiman sekä palveluprosessien (hoito- ja palve-

luketjujen) suunnittelussa ja arvioinnissa. Asiakkuuksiin liittyvää tietoa voi-

daan hyödyntää myös yksittäisen asiakkaan palvelutarpeen kartoittamisessa 

yhdessä asiakkaan kanssa171, vaikka yksittäisen asiakkaan palvelukokonaisuus 

muotoillaankin aina henkilökohtaisesti esimerkiksi lääkärin ja potilaan, sosiaali-

työntekijän ja asiakkaan tai muiden ammattilaisten ja asiakkaiden välisessä 

kohtaamisessa. Monet ammattilaiset hyödyntävät kokemustaan ja ”hiljaista tie-

toaan” arkipäivän tilanteissa nykyäänkin, jotta yksittäisen asiakkaan elämänti-

lanne voitaisiin ottaa huomioon mahdollisimman hyvin, vaikka palvelujärjestel-

mä ei aina tuekaan tällaista joustoa. Asiakkuuksienhallinnan ja asiakassegmen-

toinnin avulla eri asiakasryhmien tarpeet voidaan tuoda paremmin esille ja yh-

teiseen keskusteluun esimerkiksi johdon ja päättäjien kanssa.  

 

Tulevaisuudessa asiakasta (esimerkiksi genomitieto, kokemustieto) sekä erilai-

sia hoito-, kuntoutus- ja työmenetelmiä, välineitä, teknologiaa ym. koskeva tieto 

lisääntyy valtavasti. Asiakkaiden ja yleensäkin kansalaisten tuottama tieto li-

                                            
170

 Ks. esim. Koivuniemi & Simonen 2011.  
171

 Ks. Kurkiaura-hanke/Suuntima.  

http://www.kurkiaura.info/suuntima
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sääntyy myös merkittävästi.172 Toisaalta tietojärjestelmät pystyvät aikaisempaa 

paremmin analysoimaan tietomassaa ja tuottamaan asiakkaan yksilölliseen ti-

lanteeseen sopivia ratkaisuja. Tämä lisää palvelujen vaikuttavuutta ja asiakkai-

den valinnanvapautta ja samalla voidaan välttää turhia kustannuksia ja hoitoja. 

Yksittäisten asiakkaiden ”täsmähoidon” ja -palvelujen suunnittelun lisäksi tieto-

järjestelmiin kertyvä data mahdollistaa eri väestöryhmiin ja koko väestöön koh-

distuvien interventioiden tehokkaamman kohdentamisen. Tiedon ja tietämyksen 

lisääntyminen luo aivan uusia mahdollisuuksia myös asiakkuudenhallinnalle ja 

palvelujärjestelmän suunnittelulle173.  

 

 

4.12. Uudistuvat sote-palvelut: keskeisiä muutoksia Keski-Suomen 
palvelumalliin 

 

 

Tähän kappaleeseen on koottu ehdotuksia ja ideoita Keski-Suomen sote-

palvelumalliin lähinnä toiminnallisen sote-integraation näkökulmasta. Lasten, 

nuorten ja perheiden sekä vanhusten palveluprosesseja ja niihin liittyviä tekijöitä 

kuvataan tarkemmin omissa raporteissaan.174 Samoin kuntoutus- ja vammais-

palvelujen toteuttamisesta on olemassa omat ehdotuksensa175. Uusi sairaala-

hankkeen ympärille kootut työryhmät jatkavat erikoissairaanhoidon palvelupro-

sessien kehittämistä, joten tässä työpaperissa pääpaino on lähi- ja peruspalve-

luissa sekä niiden liittymisessä maakunnalliseen palvelukokonaisuuteen.  

 

Palvelumallia koskevat yleiset linjaukset ja periaatteet on esitetty työpaperin 

alussa olevassa tiivistelmässä, joten niitä ei ole toistettu palvelumallia koskevien 

ehdotusten yhteydessä. Asukas- ja asiakaslähtöisyys ovat kuitenkin vahvasti 

palvelumallin lähtökohtana.  

 

Useissa kannanotoissa on tullut esille, että sote-uudistuksen tavoitteita ei saa-

vuteta ”pintaa raaputtamalla” tai ”järjestelemällä hallintolaatikoita pikkuisen eri 

asentoon”. Valinnanvapauden, rahoitusmuutosten ym. sote-uudistukseen liitty-

vien tekijöiden lisäksi monet ajassamme olevat megatrendit (esimerkiksi kestä-

vyyskriisi, teknologian eteneminen, digitalisaatio, muutokset asiakkaan roolissa, 

väestön ikääntyminen) pakottavat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot, 

johdon ja henkilöstön miettimään ”paradigman muutosta” organisaatiokeskei-

syydestä aitoon asiakas- ja asukaslähtöisyyteen. Paradigman ja palvelukulttuu-

rin muutos ei tapahdu hetkessä, mutta selvä ja yhteisesti sovittu suunta pitäisi 

                                            
172

 Ks. esim. SITRA: Isaacus.  
173

 Ks. Esim. video Ilkka Kunnamo: Tietovarannot yhteiseksi hyväksi.  
174

 Ks. esim. Keski-Suomen vanhuspalvelujen järjestämissuunnitelma liitteineen.  
175

 Ks. esim. Kuntoutusraportit ja selvitykset sekä Esitys Keski-Suomen vammaisstrategiaksi 

http://www.sitra.fi/hyvinvointi/hyvinvointidata
https://vimeo.com/146761353
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/vanhuspalvelut
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/kuntoutus
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82064_v3.3_Keski-Suomen_vammaisstrategia_luonnos_20160411_kuntakommenteille.pdf
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olla kaikkien tiedossa, jotta yksittäiset muutokset pystyttäisiin kytkemään isom-

paan kokonaisuuteen. Keski-Suomen palvelumallin ehdotuksissa on pyritty ot-

tamaan huomioon myös näitä haasteita.  

 

 

4.12.1. Palvelutuotannon pääperiaatteita 
 

Panostetaan tiedon tuotantoon ja hyödyntämiseen sekä tietojohtamiseen. 

Asiakas- ja asukaslähtöisen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen edellytyk-

senä on, että käytettävissä on huomattavasti nykyistä monipuolisempaa tietoa 

väestöstä, eri väestöryhmien sosiaalisista ja terveydellisistä ongelmista ja niihin 

liittyvistä tarpeista, palvelujen sisällöstä, laadusta ja kustannuksista, asiakas- ja 

potilasvirroista, asiakkaiden ja heidän läheistensä kokemuksista, asiakastyötä 

tekevän henkilöstön näkemyksistä jne.  

 

Tiedon tuotantoon ja analysointiin liittyy olennaisesti asiakas- ja potilastietojär-

jestelmien kehittäminen sekä tiedon avoimuus (tietoturvallisuuskysymykset 

huomioon ottaen), saatavuus, oikea-aikaisuus ja hyödyntäminen kaikilla tasoilla 

(yksittäinen asiakas ja ammattilainen, tiimi, johtaminen, tuottajaorganisaatiot ja 

järjestäjä, tutkimus-, koulutus-, innovaatio- ja kehittämistoiminta, toiminnan arvi-

ointi ja seuranta, kunnat, maakunnan muut toimialat, yritykset ja 3. sektori). Tie-

don kokoaminen ja analysointi tulee keskittää monialaiseen ja -ammatilliseen 

asiantuntijayksikköön, jotta voidaan varmistaa riittävän kattavan tiedon tuotta-

minen asianmukaisilla tavoilla (esimerkiksi kustannus- ja vaikuttavuustietojen 

kytkeminen palveluprosesseihin). Toisaalta on varmistettava, että yksittäiset 

työntekijät ja tiimit voivat milloin tahansa saada omatoimisesti, helposti ja nope-

asti raportteja omasta toiminnastaan ja asiakkaidensa tilanteesta, jotta jatkuva 

kehittäminen (esimerkiksi Lean-toiminta) on mahdollista. Raporttien tulee sisäl-

tää myös maakunnallista ja/tai valtakunnallista vertailutietoa. Tiedonkäsittelyyn 

perehtynyt asiantuntijayksikkö voitaisiin perustaa esimerkiksi yhdistämällä ny-

kyisin hajallaan olevia yksittäisiä toimijoita.  

 

Otetaan palvelujen järjestämisen lähtökohdaksi hyvinvointi- ja terveys-

hyödyn tuottaminen ja hyödynnetään asiakassegmentointia palvelujen 

suunnittelussa, kohdentamisessa ja koordinoinnissa. 

 

Tuotetaan sote-lähipalvelut lähellä asiakasta ja hänen elinpiiriään. Keski-

Suomessa on useita pieniä taajamia ja välimatkat ovat melko pitkiä, joten omal-

la paikkakunnalla tuotettavia palveluja (esimerkiksi hyvinvointikeskus ja kotihoi-

to) tulee täydentää kotiin tuotavilla palveluilla, sähköisellä asioinnilla ja muilla 

etäpalveluilla sekä tarvittaessa liikkuvilla palveluilla.  
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Lähipalveluja tuetaan erikois- ja erityisasiantuntijuudella ja -osaamisella, 

joita on saatavissa nopeasti ja joustavasti eri kanavia pitkin (esimerkiksi 

vastaanotot maakunnan eri toimipisteissä, puhelin- ja sähköiset konsultaatiot 

24/7, etävastaanotot, verkostokokoukset jne.).176   

 

Ongelmien varhaista tunnistamista ja oikea-aikaista palveluihin hakeutu-

mista tuetaan matalan kynnyksen palveluilla, joiden piirin on helppo ha-

keutua eri reittejä. Hyvinvointityöryhmän ytimen muodostavat yleislääkäri, hoi-

taja ja sosiaalityöntekijä ja/tai palveluohjaaja. Hyvinvointityöryhmissä ja -

keskuksissa on saatavilla myös mielenterveys-  ja päihdeongelmiin sekä vam-

mais- ja kuntoutuspalveluihin liittyvää osaamista ilman lähetettä. Hyvinvointi-

keskusten lisäksi ilman lähetettä tai ajanvarausta voi hakeutua moniammatilli-

siin arviointi- ja tukipisteisiin.177   

 

Neuvontaa ja – ohjausta on saatavilla keskitetysti samasta paikasta (”yh-

destä numerosta”) kaikkina vuorokaudenaikoina puhelimitse, reaaliaikai-

sella kuva- ja ääniyhteydellä tai sähköpostilla. Jo palvelujen piirissä olevien 

yhteistyö-, yhteisö- ja verkostoasiakkaiden ohjaus ja neuvonta tulisi hoitaa pää-

sääntöisesti nimettyjen vastuuhenkilöiden kautta, joten ”24/7 contact centerin” 

tulisi vastata lähinnä uusiin ongelmiin ja muihin yllättäviin tilanteisiin. Samassa 

keskuksessa voitaisiin hoitaa myös turvapuhelimiin ja muihin hälytyksiin vas-

taaminen ja tehtävien siirtäminen edelleen esimerkiksi kotihoidon yöpartiolle tai 

sovituissa tilanteissa ensihoidon työntekijöille.178  

 

 

4.12.2. Keski-Suomen palvelumalli ja lähipalvelut 
 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen palvelumallissa palvelut on ryhmitelty 

sote-lähipalveluihin ja  sote-erityispalveluihin179 (Kuva 8). Lisäksi on otettu mu-

kaan arjen lähipalvelut (esimerkiksi kaupat, tietoliikenneyhteydet, kulttuuri-, lii-

kunta- ja sivistyspalvelut), koska niillä on suuri merkitys asukkaiden ja asiakkai-

den arjessa selviytymisen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta. 

Arjen lähipalvelut ja lähiyhteisö voivat merkittävästi estää tai vähentää sosiaali- 

ja terveyspalvelujen tarvetta, joten erityisesti sote-lähipalveluilla tulisi olla tiivis 

yhteys muiden paikallisten toimijoiden kanssa.  

 

Malli kuvaa lähinnä sitä, mitä palveluja kannattaisi tuottaa keskitetysti ja mitkä 

palvelut pitäisi olla saatavilla lähipalveluna. Mallissa ei oteta kantaa palvelutuo-

                                            
176

 Ks. tarkemmin Päätöksentuki 4.10.2.   
177

 Ks. esim. Eksote: Lasten ja nuorten talo;  
178

 Ks. tarkemmin Sote-erityispalvelut 4.12.4.  
179

 Valtakunnallisesti käytetään myös termejä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ja 
erikoispalvelut (ks. esimerkiksi Hallituksen tiedote 9.11.2015).  

http://www.eksote.fi/toimipisteet/lasten-ja-nuorten-talot/Sivut/default.aspx
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-paatti-sote-uudistuksen-jatkosta-ja-itsehallintoalueista?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=10616
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tannon organisointiin. Esimerkiksi Eksotessa samaan vastuu- tai tulosaluee-

seen voi kuulua sekä perus- että erikoispalveluja tai avo- ja laitospalveluja tuot-

tavia yksiköitä.180 Sote-lähipalvelut voidaan tuottaa paikallisen henkilöstön, liik-

kuvien työntekijöiden tai palveluyksikköjen toimesta tai etäpalveluina. Sähköi-

nen asiointi ja palvelut tukevat kotiin annettavien ja lähipalvelujen toteutusta. 

Sote-lähipalveluihin sisältyviä terveydenhoitopalveluja on kuvattu tarkemmin 

hyvinvointikeskuksen yhteydessä ks. Kuva 11).  

 

 
 

Kuva 9. Yhteiset palvelut kaikille ikäryhmille (Versio 21.4.2016; Kuva: Riitta Pyl-
vänen/Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke).  

 

Lähipalvelujen tuotannossa tulisi välimatkojen ym. tekijöiden lisäksi ottaa huo-

mioon eri asiakkuusryhmien tarpeet.  Jos on käytettävissä oma auto ja toiminta-

kyky kunnossa, palveluja voi hakea kauempaakin. Mutta jos päivittäinen liikku-

minen on hankalaa, muisti reistailee tai ajokortti on ”kuivumassa”, palvelujen 

saavutettavuus muuttuu olennaisesti huonommaksi myös oman kunnan sisällä. 

Tällöin asiantuntijoiden erityisosaaminen pitäisi saada lähelle asiakasta, eikä 

päinvastoin. Jo tälläkin hetkellä hyödynnetään paljon kiertävien työntekijöiden 

vastaanottoja (esimerkiksi fysioterapeutit, psykologit, sosiaalityöntekijät) ja jon-

kin verran myös erikoissairaanhoidon, lastensuojelun ja tai muiden asiantunti-

joiden ”jalkautumista” maakuntaan, mutta esimerkiksi video- tai muita etäyhte-

                                            
180

 Eksoten organisaatiokaavio.  

http://docplayer.fi/12916314-Organisaatiokaavio-vastuu-ja-tulosalueet-seka-tulos-ja-toimintayksikot.html


 

67 
 

yksiä hyödynnetään Keski-Suomessa vielä vähän. Kaikilla asiakkailla ei tietysti 

ole tietoteknistä osaamista, mutta lähityöntekijöiden, läheisten tai vapaaehtois-

ten avustamana monet asiakkaat voisivat kuitenkin hyötyä näistäkin palveluista. 

Samalla säästettäisiin huomattavasti sekä asiakkaiden, että työntekijöiden mat-

kakustannuksia ja matkoihin kuluvaa aikaa.  

 

Kaikille ikäryhmille suunnattujen palvelujen lisäksi sekä sote-lähipalveluissa, 

että -erityispalveluissa tarvitaan lapsille, nuorille ja perheille sekä ikääntyneille 

suunnattuja palveluja. Lasten, nuorten ja perheiden palveluista suurin osa on 

sote-uudistuksen jälkeenkin kuntien tuottamia, joten sote-lähipalvelujen ja – 

 

 

 
 

Kuva 10. Lasten, nuorten ja perheiden palvelumalli. (Versio 21.4.2016: Kuva Petri 
Oinonen/Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke).  

 
erityispalvelujen yhteensovittaminen muiden lähi- ja peruspalvelujen (esimerkik-

si varhaiskasvatus, koulut, liikunta- ym. palvelut) on erittäin tärkeää.  Valtakun-

nallisessa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa181 tavoitteena onkin esi-

merkiksi paikallisten perhekeskusten muodostaminen. Lasten, nuorten ja per-

heiden palvelumalliin on otettu mukaan myös kansallinen erityis-erityistaso, joka 

keskittyy melko pienten asiakasryhmien vaativien palvelujen tuottamiseen.  

                                            
181

 Ks. tarkemmin STM Kärkihanke 3: Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma.  

http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/kuvaus
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Paikkakunnan lähipalveluilla, asumisratkaisuilla ja yhteisöllisyydellä on keskei-

nen merkitys ikäihmisten arjessa pärjäämisen kannalta. Erityisesti ikäihmisille 

suunnattuja palveluja on kuvattu Kuvassa 10. On kuitenkin hyvä muistaa, että 

osa ikäihmisistä käyttää runsaasti myös muita sosiaali- ja terveyspalveluja (Ku-

va 11).  

 

 
 

Kuva 11. Ikäihmisten palvelumalli. (Versio 21.4.2016; Kuva: Tuija Koivisto/Keski-
Suomen SOTE 2020 -hanke).  

 

Sote-lähipalvelujen ja -erityispalvelujen tulee muodostaa saumattomia, 

asiakaslähtöisiä kokonaisuuksia. Nykyistä palvelujärjestelmää kritisoidaan 

siitä, että kaikki palvelut ovat organisoituneet omiksi siiloikseen ja eri siiloissa 

huolehditaan vain oman toiminnan tehokkuudesta, mikä voi johtaa asiakkaan 

kannalta epätarkoituksenmukaiseen kokonaisuuteen, tiedonkulun vaikeutumi-

seen ja jonoihin.  

 

Keski-Suomessa on löydettävä parhaiten omaan toimintaympäristöön, 

mahdollisuuksiin ja vahvuuksiin perustuvat ratkaisut. Asiakaslähtöisyyden 

näkökulmasta olisi tärkeää, että integroitavat vastuualueet muodostuisivat tu-

losalueista sekä tulos- ja toimintayksiköistä, jotka muodostavat ainakin suurim-

pien asiakasryhmien kannalta toimivan kokonaisuuden. Asiakasprosessien su-
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juvuuden kannalta olisi myös tärkeää, että rakenteilla tuettaisiin joustavaa yh-

teistyötä. Kun samaan vastuualuekokonaisuuteen sisältyy esimerkiksi avo- ja 

laitospalveluja, syntyy sisäinen kannuste kehittää kustannuksiltaan edullisempia 

palvelumuotoja (esimerkiksi kotiin annettavat palvelut palveluasumisen tai osas-

tohoidon sijasta, sähköiset palvelut, konsultaatiot ja varhainen tuki).  

 

 

4.12.3. Hyvinvointitiimit, -keskukset ja -tuvat lähipalvelujen ytimessä 
 

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ja peruspalvelujen vahvistaminen 

ovat sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Keski-Suomen palvelumallissa koko 

sote-palvelujärjestelmän ytimen muodostaa hyvinvointikeskusten verkosto, joka 

omalta osaltaan vastaa sote-palvelujen tuottamisesta lähellä asiakkaiden arkea. 

Toimivat ja riittävän hyvin resursoidut hyvinvointikeskukset ja -tiimit sekä niiden 

yhteistyö muiden sote-palvelujen tuottajien ja paikallisten toimijoiden kanssa 

ovat avainasemassa, kun etsitään ratkaisuja hyvinvoinnin ja terveyden edistä-

miseen, varhaiseen tukeen, diagnoosin tai ongelmanmäärittelyn nopeutumi-

seen, keskeisten kansansairauksien hoitoon, päihde- ja mielenterveysongelmiin 

sekä paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tilanteeseen. Hyvinvointikeskuksen 

asiakkaita ovat kaikki alueen asukkaat (terveet, satunnaiskävijät, omatoimi-, 

yhteistyö-, yhteisö- ja verkostoasiakkaat), joten eri asiakasryhmille sopivat pal-

velumallit ja -käytännöt on suunniteltava huolellisesti, jotta toiminta voidaan 

kohdentaa tarkoituksenmukaisella tavalla.   

 

Kuvassa 11 on havainnollistettu hyvinvointikeskuksessa tarjottavia palveluja. 

Lähtökohtana on, että asiakas saisi tarvitsemansa lähipalvelut ”yhden luukun” – 

periaatteella joustavasti ja oikea-aikaisesti. Hyvinvointikeskukseen pitäisi olla 

matala kynnys kaikilla apua tarvitsevilla, jotta ongelmien pahenemisen estämi-

nen ja varhainen tuki voitaisiin varmistaa. Yhteydenottamisen pitäisi olla help-

poa eri kanavia pitkin ja yhteydenoton pitäisi aina käynnistää asiakkaan ongel-

man ratkaisu tavalla tai toisella. Poissulkukriteerien ja vastaanotolle pääsyn ra-

joittamisen sijasta tärkeimmän kysymyksen tulisikin olla: Kuinka voin auttaa?  
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Kuva 12. Integroidut lähipalvelut (Versio 21.4.2016; Kuva Päivi Koikkalai-
nen/Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke).  

 

Kun sote-palvelut rahoitetaan samasta budjetista, on kaikkien palveluntuottajien 

edun mukaista, että yhteisiä asiakkaita ei kierrätetä paikasta toiseen ellei siitä 

ole asiakkaalle selvästi hyötyä. Hyvinvointitiimin monialaisella ja -ammatillisella 

osaamisella pyritään siihen, että asiakkaan saama ohjaus ja neuvonta sekä 

palvelujen ja hoidon tarpeen arviointi voidaan toteuttaa mahdollisimman moni-

puolisesti ja kattavasti samassa paikassa. Osaamista voidaan tarvittaessa vah-

vistaa erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen joustavilla ja nopeilla konsultaa-

tioilla. Tällöin myös tarvittava hoito ja muut toimenpiteet voidaan useimmiten 

käynnistää nopeasti.  

 

Läheskään kaikilla asiakkailla ei ole integroitujen palvelujen tarvetta (vrt. esi-

merkiksi omatoimiasiakkaat). Toisaalta useita eri palveluja tai paljon palveluja 

käyttävien asiakkaiden (yhteistyö-, yhteisö- ja verkostoasiakkaat) palvelujen 

koordinointi edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Hyvinvointikes-

kuksessa ja koko palvelutuotannossa tuleekin arvioida, missä tilanteissa asia-

kas hyötyy eniten ammattilaisten yhteistyöstä ja integroiduista palveluista. Arvi-

oinnissa ja toiminnan suunnittelussa on hyötyä erityyppisten asiakkuuksien ja 

eri tilanteisiin sopivien palvelumallien tunnistamisesta.  
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Väestömäärä, palvelutuottajien kirjo (esimerkiksi yksityisten palvelujen tarjonta; 

järjestöjen ja vapaaehtoisten aktiivisuus) ja muut olosuhteet vaihtelevat Keski-

Suomen eri osissa huomattavasti. Lähipalvelujen saatavuuden varmistamisessa 

tulisi ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja mahdollisuudet ja räätälöidä pal-

velujen tuotanto tarkoituksenmukaisesti. Akuutti osastohoito terveyskeskukses-

sa, laitoshoito ja -palvelut, kuvantaminen, kuntoutus- ja terapiapalvelut, psyko-

logipalvelut, suun terveydenhoito, kasvatus- ja perheneuvonta, kriisipalvelut ja 

osa päivystyksestä ovat esimerkkejä palveluista, joita ei nykyäänkään tuoteta 

jokaisessa kunnassa. Osa näistä palveluista voitaisiin organisoida maakunnalli-

sesti, vaikka palvelut tuotettaisiinkin lähipalveluna.182 Tavoitteena tulisi kuitenkin 

olla, että kaikilla alueen asukkailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet hakeutua 

palvelujen piiriin ja saada palveluja samoilla kriteereillä. Usein tarvittavat palve-

lut tulisi olla saatavilla lähipalveluna (esimerkiksi yleislääkärin vastaanotto, ter-

veydenhoitajan ja sairaanhoitajan vastaanotto, sosiaalityö ja -ohjaus, sosiaali-

nen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, perhetyö, äitiys- ja lastenneuvola, kou-

lu- ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, näytteenotto, kotihoito, asu-

mispalvelut). Osa näistäkin palveluista voidaan osittain hoitaa vaihtoehtoisilla 

tavoilla (esimerkiksi lääkärin etävastaanotto, asiakkaan omaseuranta).  

 

Maakunnassa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen eivät ole sidottuja kuntiin, 

vaikka kunnat ovatkin edelleen tärkeitä yhteistyökumppaneita. Tämä voi tuoda 

uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kuntien reuna-alueilla asuvien palvelujen 

tuottamiseen ja vahvistaa asukkaiden valinnanvapautta. Lähipalvelujen saata-

vuutta ja saavutettavuutta tulisi arvioida erityisesti paljon tukea tarvitsevien 

(esimerkiksi yhteisö- ja verkostoasiakkaat) ja haavoittuvimmassa asemassa 

olevien asukkaiden näkökulmasta. 

 

Hyvinvointikeskuksen palvelut voidaan tuottaa paikallisen henkilöstön, liikkuvien 

työtekijöiden tai palveluyksikköjen toimesta tai sähköisen asioinnin ja etäpalve-

lujen avulla. On todennäköistä, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa tiedon-

siirrosta ja kommunikaatiosta siirtyy verkkoon. Erityisesti harvaan asutuilla alu-

eilla toimivat etäpalvelut voivat tukea palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, 

jos asiakkailla ja ammattilaisilla on saatavilla nopeat ja toimivat tietoliikenneyh-

teydet, käyttäjäystävälliset laitteet ja ohjelmistot sekä riittävästi tukea laitteiden 

ja sovellusten käyttöön. Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa hahmotellussa 

palvelumallissa lähtökohtana on kuitenkin, että palveluja tulee olla saatavilla 

tarkoituksenmukaisesti useiden eri kanavien kautta (esimerkiksi henkilökohtai-

nen kontakti vastaanotolla tai puhelimessa, reaaliaikainen etäyhteys viesti-, ku-

va- ja ääniyhteydellä, sähköinen asiointi ja yhteydenpito ei-reaaliaikaisesti, 

esim. sähköpostikyselyt suojatussa yhteydessä).  

                                            
182

 Ks. tarkemmin sote-erityispalvelut 4.12.4.   
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Hyvinvointikeskus – konsepti vertautuu hyvin terveyshyötymallin mukaiseen 

toimintaan, joka on todettu vaikuttavaksi erityisesti pitkäaikaissairauksien hoi-

dossa, mutta samoja periaatteita voidaan soveltaa myös muuhun palvelutuotan-

toon. Terveyshyötymallin ytimessä on osaavan ja ennakoivasti työskentelevän, 

moniammatillisen tiimin sekä osallistuvan ja voimaantuvan asiakkaan ja hänen 

läheistensä välinen vuorovaikutus ja kohtaaminen. Ihanteellisessa tapauksessa 

hyvinvointitiimissä olisi useampia ammattilaisia (esim. lääkäreitä ja sosiaalityön-

tekijöitä/sosionomeja), jotta pystyttäisiin varautumaan toiminnan äkillisiin muu-

toksiin (esim. poissaoloihin). Toisaalta tiimit eivät saisi olla liian suuria, jotta 

esimerkiksi tarkoituksenmukaisesta työnjaosta sekä yhteisistä toimintakäytän-

nöistä ja niiden muutoksista voitaisiin sopia tehokkaasti. Sopivan kokoisessa 

tiimissä myös tieto kulkee tehokkaammin. Hyvinvointitiimin lisäksi hyvinvointi-

keskukseen voi kuuluva muitakin tiimejä (esimerkiksi ikäihmisten palveluista 

vastaava kotihoidon tiimi tai yhdistetty palveluasumisen ja kotihoidon tiimi, osas-

tohoidon tiimi, kuntoutustiimi, suun terveydenhuollon tiimi jne.) tilanteen mukai-

sesti. Sote-ammattilaisten lisäksi tiimissä tulisi olla mukana esimerkiksi koke-

musasiantuntijoita183.  

 

Hyvinvointikeskuksen tulisi toimia yhdyslinkkinä alueensa väestön ja sote-

palvelujen kanssa. Lisäksi hyvinvointikeskuksen tulisi tehdä aktiivisesti yhteis-

työtä kunnan eri hallintokuntien ja muiden alueen toimijoiden (yritykset, järjestöt, 

kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset jne.) sekä mahdollisten asiakasraatien, 

vanhus- ja vammaisneuvostojen ym. toimijoiden kanssa. Moniammatillisissa 

hoito- ja asiakastiimeissä tulisi olla selvästi määritellyt roolit ja riittävästi osaa-

mista, jotta tiimi pystyy tukemaan asiakasta arjessa pärjäämiseen, hoitoon ja 

kuntoutukseen liittyvissä ongelmissa, löytämään asiakkaassa ja hänen lähiyh-

teisössään olevia voimavaroja, ennakoimaan ja seuraamaan asiakkaan tilannet-

ta sekä koordinoimaan käytettävissä olevia resursseja järkevällä tavalla.  

 

Sote-lähipalveluissa työskentelevillä tulisikin vahvan ammatillisen osaamisen 

lisäksi olla hyvä tietämys asiakkaista ja heidän elinolosuhteistaan. Tätä voidaan 

tukea työjärjestelyillä ja tehtäväkuvien muutoksilla (esimerkiksi jatkuvuuden tur-

vaaminen yhteistyö- ja verkostoasiakkaille vastuutyöntekijöiden, asiakasvastaa-

vien ja palveluohjaajien avulla) sekä toimintakäytännöillä (esimerkiksi asiakkaan 

suunnitelman käyttöönotto, kotikäynnit). Yksittäisten asiakkaiden lisäksi lähipal-

veluissa työskentelevien tulisi tuntea väestön ja eri väestöryhmien keskeiset 

riskitekijät, kansansairaudet ja hyvinvointiongelmat, jotta toimintaa pystyttäisiin 

suuntaamaan tarkoituksenmukaisesti. Asiakkaan arkea, omahoitoa, toimintaky-

vyn ylläpitämistä ja kuntoutumista edistävien ratkaisujen löytäminen edellyttää 

                                            
183

 Ks. esim. Äänekosken kokemusasiantuntijan vastaanotto.   

https://www.aanekoski.fi/palvelut/terveyspalvelut
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myös, että lähipalvelujen työntekijät ovat selvillä oman toiminnan lisäksi alueen 

muiden toimijoiden tarjoamista mahdollisuuksista (julkiset, yksityiset, kolmas 

sektori, vapaaehtoiset, vertaistuki jne.) ja edistävät aktiivisesti yhteistyön teke-

mistä eri tahojen kanssa.  

 

Erikois- ja erityistason osaajien sekä muiden maakunnallisesti tuotettujen palve-

lujen tuki on olennaisen tärkeää toimiville lähipalveluille. Erityistason osaamista 

pitäisi pystyä tuomaan lähipalveluihin nykyistä joustavammin ja tarpeenmukai-

semmin esimerkiksi konsultaatioiden, sähköisten palvelujen ja etävastaanotto-

jen muodossa. Tietojärjestelmät, joiden kautta on saatavilla monipuolista, asi-

akkaiden omahoitoa ja valinnanvapautta sekä ammattilaisten osaamista ja pää-

töksentukea tukevaa tietoa, ovatkin tärkeä osa lähipalvelujen toimivuutta.  

 

Hyvinvointituvalla tarkoitetaan kuntien, järjestöjen, vapaaehtoisten, yksityisten 

palveluntuottajien ja muiden toimijoiden ylläpitämää tilaa (tai verkostoa), jonka 

kautta kanavoidaan em. tahojen toimintaa ja yhteistyötä (esimerkiksi vertaistu-

kea, neuvontaa, ohjausta, koulutusta, tapahtumia, vapaamuotoista yhdessä-

oloa, harrastuksia jne.).184 Sote-lähipalvelujen tulisi olla aktiivisesti mukana hy-

vinvointitupa-konseptin edistämisessä. Osallistumista voitaisiin tukea esimerkik-

si yhteisöllisyyttä edistävän koordinaattoritoiminnan avulla185 . Hyvinvointituvat 

voisivat toimia ainakin osittain myös samoissa tiloissa sote-palvelujen kanssa 

tai ne voitaisiin yhdistää esimerkiksi yhteispalvelupisteisiin, jolloin asiointi myös 

Kelan ja muiden valtion toimijoiden kanssa olisi mahdollista186.  

 

 

4.12.4. Sote-erityispalvelut ja maakunnalliset palvelut 
 

Sote-erityispalvelut sisältävät ensihoidon, ympärivuorokautisen päivystyksen 

(somaattinen ja sosiaalipäivystys, suun terveydenhuollon päivystys), erikoissai-

raanhoidon osasto- ja avopalvelut sekä erityisosaamista vaativat palvelut sosi-

aalityöstä, vammaispalveluista, lastensuojelusta, mielenterveys- ja päihdetyöstä 

sekä geriatriasta, psykogeriatriasta ja muista ikääntyvien palveluista. Maakun-

nallisesti organisoituja palveluja ovat jo aiemmin olleet esimerkiksi apuvä-

linepalvelut, kriisipalvelut, ensi- ja turvakotipalvelut, vieroitus- ja korvaushoito, 

sijaishuolto, tulkkivälitys sekä perhehoidon koordinointi. Myös muita palveluja 

tukevat toiminnot (esimerkiksi analyysi- ja tutkimuspalvelut) tuotetaan suurelta 

osalta keskitetysti.  

 

                                            
184

 Ks. esim. Karstulan Heikin Tupa.  
185

 Ks. esim. Saarikka/Ikäihmisten varhaisen tuen palvelut; Eksoten ohjeet vertaisohjaajana 
toimimisesta.   
186

 Ks. esim. Tikkakosken yhteispalvelupiste.  

http://www.karstula.fi/terveys+ja+hyvinvointi/heikin+tupa/
file:///C:/Users/koikkapa/Desktop/Palvelujen%20integraatiosta/w.saarikka.fi/public/default.aspx%3fnodeid=35515&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.eksote.fi/toimipisteet/terveys-ja-hyvinvointiasemat/lauritsala-hyvinvointiasema/Documents/Vertaisohjaajana%20hyvinvointiasemilla_valmis.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/tikkakoski/yhteispalvelu


 

74 
 

Keski-Suomen erikoissairaanhoidon palveluprosesseja ja niiden liittymistä sote-

lähipalveluihin kehitetään ja valmistellaan Uusi sairaala -hankkeessa187. Uusi 

sairaala aloittaa toimintansa todennäköisesti vuonna 2020. Sairaalassa on vä-

hemmän sairaansijoja kuin nykyisessä sairaalassa. Sairaansijojen vähentämi-

nen edellyttää kotiin annettavien palvelujen (esimerkiksi kotikuntoutus, kotisai-

raala, ympärivuorokautinen kotihoito) laajentamista ja monipuolistamista, lähi-

palvelujen vahvistamista ja toimivia tietojärjestelmiä (riittävät resurssit, tiedon-

kulku, konsultaatiomahdollisuuksien parantaminen, päätöksentuki).  

 

Toisaalta sote-uudistus ja moderni sairaala luovat aivan uusia mahdollisuuksia 

maakunnalliselle palvelu- ja hoitoprosessien ja –käytänteiden kehittämiselle. 

Esimerkiksi 24/7-palvelujen (ensihoito, kotisairaala, turvapuhelin- ja muut häly-

tykset, kotihoito, päivystys- ja kriisipalvelut, neuvonta ja ohjaus) yhteistyötä on 

mahdollista tiivistää. Lisäksi voidaan muodostaa erilaisia osaamiskeskuksia, 

jotka tukevat esimerkiksi pitkäaikaissairauksien, muistiongelmien, saattohoidon, 

omaishoidon, mielenterveys- ja päihdeongelmien, lähisuhdeväkivallan palveluja 

koko maakunnassa. Erityisen tärkeää olisi luoda toimintamalleja, jotka mahdol-

listaa palvelun tai hoidon tarpeen arviointiin sekä oikeaan diagnoosiin tai on-

gelmanmäärittelyyn pääsemisen mahdollisimman nopeasti ilman pitkiä odotus-

aikoja.188  

 

Sote-erityispalvelujen ja lähipalvelujen yhteisenä haasteena on palvelujen te-

hokkaampi koordinointi ja päällekkäisten palvelujen purkaminen. Palvelu- ja 

hoitoketjukuvaukset pohjautuvat näyttöön perustuvaan tietoon ja niillä ohjataan 

esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimijoiden työnja-

koa. Sote-uudistuksen mukaisessa integroidussa palvelutuotannossa palvelu- ja 

hoitoketjukuvauksilla (tai palveluprosessien kuvauksilla) on nykyistäkin suurem-

pi merkitys. On tärkeää, että kuvausten laatimiseen sekä työnjaon ja vastuiden 

määrittelyyn osallistuu riittävän laaja ja monipuolinen ammattilaisten joukko so-

te-lähipalveluista sekä seudullisista ja erityispalveluista. Palveluprosessien kiin-

teäksi osaksi tulee kytkeä myös kokemusasiantuntijatoiminta ja vertaistuki sekä 

muiden kuin julkisten palveluntuottajien tuottamat palvelut.189 

 

 

4.12.5. Palveluohjaus 
 

 

Palveluohjaus on olennainen osa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta. 

Keskitetyn palveluohjauksen kautta voidaan varmistaa, että käytettävissä on 

                                            
187

Ks. tarkemmin Uusi sairaala-hanke.  
188

 Ks. esim. Eksote: Lasten ja nuorten talo.   
189

 Ks. tarkemmin Päätöksentuki s. xx.  

http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_hanke
http://www.eksote.fi/toimipisteet/lasten-ja-nuorten-talot/Sivut/default.aspx
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paras mahdollinen tieto ja osaaminen sekä yhdenmukaiset kriteerit ja toiminta-

mallit. Kuvassa 12 on havainnollistettu erilaisia palveluohjauksen muotoja.  

 

 
Kuva 13. Palveluohjauksen muodot ja palvelutarve. (Kuva: Anu Pihl, Keski-
Suomen SOTE 2020 -hanke).  

 

”24/7 contact center” – palveluiden lisäksi tulisi huolehtia maakunnallises-

ti integroidun palveluohjauksen järjestämisestä eri asiakasryhmille (esim. 

lapset, nuoret ja perheet, nuoret aikuiset, työikäiset, vanhukset, vammaiset, 

mielenterveys- ja päihdeongelmaiset). Vaikka palveluohjaus järjestäminen to-

teutettaisiin maakunnallisesti, palveluohjausta tulisi olla saatavilla myös lähipal-

veluna. Keski-Suomen palvelumallissa painotetaan lähiyhteisön voimavarojen 

hyödyntämistä, asiakkaan voimavarojen tukemista ja ratkaisukeskeisyyttä, joten 

tasapuolisuuden ja yhdenmukaisuuden lisäksi palveluohjauksen ulottuvuutena 

ovat myös paikallisten olojen ja alueellisen palvelujärjestelmän tarjoamien mah-

dollisuuksien tuntemus.  

 

”24/7 contact centerin” henkilöstöllä tulisi olla monialaista osaamista. 

Toiminnan tueksi tarvitaan myös ajantasaiset ja kattavat tietopalvelut (esi-

merkiksi palveluntuottajarekisteri, omahoito- ja itsearviointiohjeet jne.), jotka 

ovat asiakkaiden ja ammattilaisten käytettävissä sähköisesti ja tarvittaessa 

myös manuaalisesti. Päätöksentekoa tukevat sähköiset työkalut (esimerkiksi 

sovitut hoidon- ja palvelutarpeen kriteerit, muistutteet) ja joustava mahdollisuus 

konsultoida eri asiantuntijoita aina tarvittaessa. Asiakkaan palvelua sujuvoittaisi 

edelleen, jos keskitetyn neuvonta- ja ohjauspisteen työntekijät voisivat varata 
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sovituilla kriteereillä asiakkaalle ajan asiakkaan tarpeen mukaiseen hoitopaik-

kaan tai muuhun palveluun. Tällä voitaisiin todennäköisesti vähentää myös päi-

vystykseen hakeutumista silloin, kun asia ei ole kiireellinen.  

 

 

5. Ja sitten vain eteenpäin…  
 
 
Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen yhtenä tehtävänä on tuottaa aineistoa 

sote-uudistuksen valmistelun pohjaksi erityisesti palveluprosessien kehittämisen 

näkökulmasta. Tähän työpaperiin on koottu ajatusten herättelijäksi esimerkkejä, 

periaatteita ja linjauksia, joiden pohjalta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää 

voitaisiin muuttaa aikaisempaa asiakas- ja asukaslähtöisemmäksi ja integ-

roidummaksi.  

 

Työpaperia kirjoitettaessa maan hallituksen lopulliset linjaukset sote- ja aluehal-

lintouudistuksesta, valinnanvapaudesta, rahoituksesta ym. suurista linjoista ei-

vät olleet vielä käytettävissä, joten Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen teke-

mät ehdotukset on pyritty laatimaan niin, että ne voidaan tarvittaessa toteuttaa 

hyvinkin erilaisessa toimintaympäristössä. Kun valtakunnalliset linjaukset ovat 

selvillä, voidaan työpaperin ehdotuksia konkretisoida tarkemmin.  

 

Toisaalta onkin tärkeää, että Keski-Suomessa käydään keskustelu suurista lin-

joista, sosiaali- ja terveyspalvelujen perustehtävästä, arvoista ja visioista ennen 

kuin mennään liian pitkälle yksityiskohtiin. Isossa muutoksessa kurssia on vai-

kea säilyttää, jos päämäärä ei ole kaikilla kirkkaana mielessä.  

 

Lukuisista uhkakuvista, resurssien niukkuudesta, palvelutarpeiden lisääntymi-

sestä ja tulevaisuuden epävarmuudesta huolimatta työpaperia kirjoitettaessa 

päällimmäiseksi jäi ajatus siitä, miten paljon meillä Keski-Suomessa onkaan 

käyttämättömiä mahdollisuuksia. Sote-uudistus ja Uusi sairaala tarjoavat tilai-

suuden yhdistää voimavaramme yhteisten asiakkaiden ja koko väestön hyväksi, 

joten tartutaan siihen!  
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Liite 1. Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2014 (THL) 

 
Liitetaulukko 5. Kuntien ja kuntayhtymien terveys-  ja 
sosiaalipalvelujen henkilöstöä 10 000 asukasta kohden  

         

            

            

            

 
Terveyspalvelut 

 
Sosiaalipalvelut 

 Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 
 

1990 2000 2010 2013 2014 

HUS (Uusimaa ja Helsinki) 265 230 230 215 220 
 

205 215 187 185 188 

Varsinais-Suomen shp 215 245 255 261 264 
 

220 230 245 254 243 

Satakunnan shp 235 235 240 255 245 
 

165 210 258 249 258 

Kanta-Hämeen shp 260 225 223 198 197 
 

200 220 247 243 241 

Pirkanmaan shp 265 255 268 225 222 
 

220 215 204 211 213 

Päijät-Hämeen shp 225 230 271 297 213 
 

185 205 194 210 222 

Kymenlaakson shp 225 215 215 179 175 
 

215 215 246 250 249 

Etelä-Karjalan shp 300 235 232 191 187 
 

210 205 220 233 233 

Etelä-Savon shp 275 245 250 246 259 
 

240 225 274 273 273 

Itä-Savon shp 245 240 308 318 351 
 

175 180 200 201 173 

Pohjois-Karjalan shp 275 250 267 266 265 
 

235 210 230 240 246 

Pohjois-Savon shp 320 300 334 319 320 
 

215 205 223 236 240 

Keski-Suomen shp 255 240 260 254 236 
 

195 210 162 281 276 

Etelä-Pohjanmaan shp 260 240 269 275 283 
 

200 200 255 269 289 

Vaasan shp 290 295 294 299 287 
 

220 250 269 338 333 

Keski-Pohjanmaan shp 125 230 330 265 274 
 

205 230 199 269 272 

Pohjois-Pohjanmaan shp 310 265 281 288 284 
 

225 215 209 214 221 

Kainuun shp 260 225 287 268 285 
 

240 200 214 240 255 

Länsi-Pohjan shp 225 230 252 267 269 
 

230 185 228 243 268 

Lapin shp 265 235 260 264 290 
 

275 220 252 265 269 

koko maa 260 240 255 244 242 
 

210 215 215 228 231 

            

            

       
Terveys- ja sosiaalipalvelut ja terveyden- 

 
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä 

 

huollon ja sosiaaliturvan hallinto yh-
teensä 

Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 
 

1990 2000 2010 2013 2014 

HUS (Uusimaa ja Helsinki) 470 445 417 400 409 
 

 - *  - 427 425 424 

Varsinais-Suomen shp 435 475 500 515 507 
 

 -  - 506 525 520 

Satakunnan shp 395 445 498 504 503 
 

 -  - 516 512 511 

Kanta-Hämeen shp 455 445 470 441 438 
 

 -  - 474 452 449 

Pirkanmaan shp 485 470 472 436 435 
 

 -  - 485 450 449 

Päijät-Hämeen shp 410 435 465 507 435 
 

 -  - 470 509 438 

Kymenlaakson shp 440 430 461 429 424 
 

 -  - 467 457 453 

Etelä-Karjalan shp 515 435 452 424 420 
 

 -  - 469 436 433 

Etelä-Savon shp 510 470 524 519 532 
 

 -  - 527 525 538 

Itä-Savon shp 420 415 508 519 525 
 

 -  - 513 528 530 

Pohjois-Karjalan shp 510 460 497 506 511 
 

 -  - 505 512 516 

Pohjois-Savon shp 535 505 557 554 559 
 

 -  - 560 557 562 

Keski-Suomen shp 450 450 422 535 513 
 

 -  - 427 539 519 

Etelä-Pohjanmaan shp 460 440 525 543 573 
 

 -  - 528 548 579 

Vaasan shp 510 545 562 637 620 
 

 -  - 605 643 628 

Keski-Pohjanmaan shp 330 460 529 534 545 
 

 -  - 535 540 552 

Pohjois-Pohjanmaan shp 535 480 490 503 505 
 

 -  - 504 511 512 

Kainuun shp 500 420 501 508 540 
 

 -  - 502 508 541 

Länsi-Pohjan shp 450 415 480 510 536 
 

 -  - 483 514 540 

Lapin shp 540 460 512 529 559 
 

 -  - 520 539 568 

koko maa 470 455 470 472 473 
 

 -  - 480 486 484 

            Vuosien 1990 ja 2000 tiedot perustuvat TOL2002 luokitukseen, vuosien 2010-2014 luvut TOL2008 luokitukseen.  
 Luokitukset eivät ole täysin vertailukelpoisia.  

         * - tieto puuttuu 
           

https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkilosto/kuntien-terveys-ja-sosiaalipalvelujen-henkilosto
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Liitetaulukko 6. Väestöä sairaanhoitopiireittäin yhtä kuntien terveys-  ja sosiaalipalvelujen henkilöä 
  kohden  (oma tuotanto) 

            

             

 
Terveyspalvelut 

 
Sosiaalipalvelut 

   Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 
 

1990 2000 2010 2013 2014 
 HUS (Uusimaa ja Helsinki) 37,4 43,6 43,4 46,6 45,4 

 
49,1 46,2 53,5 54,0 53,1 

 Varsinais-Suomen shp 46,5 40,8 39,2 38,4 37,9 
 

45,7 43,2 40,8 39,4 41,2 
 Satakunnan shp 43,0 42,9 41,6 39,2 40,9 

 
60,9 47,5 38,8 40,1 38,8 

 Kanta-Hämeen shp 38,7 44,8 44,8 50,6 50,8 
 

50,5 45,3 40,5 41,1 41,4 
 Pirkanmaan shp 37,6 39,0 37,3 44,5 45,1 

 
45,5 46,9 49,0 47,4 46,9 

 Päijät-Hämeen shp 44,5 43,4 37,0 33,7 46,9 
 

54,5 48,8 51,6 47,6 45,0 
 Kymenlaakson shp 44,4 46,4 46,6 55,9 57,0 

 
46,0 46,1 40,6 40,1 40,2 

 Etelä-Karjalan shp 33,1 42,9 43,1 52,4 53,4 
 

47,6 49,0 45,4 43,0 42,9 
 Etelä-Savon shp 36,6 40,9 40,1 40,6 38,6 

 
41,9 44,8 36,5 36,6 36,7 

 Itä-Savon shp 41,0 41,9 32,5 31,5 28,5 
 

56,7 55,9 50,0 49,7 57,7 
 Pohjois-Karjalan shp 36,1 39,7 37,4 37,6 37,7 

 
42,8 47,7 43,5 41,7 40,7 

 Pohjois-Savon shp 31,3 33,1 29,9 31,4 31,3 
 

46,7 49,4 44,9 42,4 41,7 
 Keski-Suomen shp 39,2 41,6 38,5 39,4 42,3 

 
50,9 47,4 61,6 35,6 36,2 

 Etelä-Pohjanmaan shp 38,3 41,9 37,1 36,4 35,3 
 

49,7 49,5 39,2 37,2 34,6 
 Vaasan shp 34,4 33,7 34,0 33,4 34,9 

 
45,1 40,2 37,2 29,6 30,0 

 Keski-Pohjanmaan shp 80,1 43,5 30,3 37,8 36,5 
 

48,7 43,1 50,2 37,2 36,8 
 Pohjois-Pohjanmaan shp 32,3 37,7 35,5 34,7 35,3 

 
44,3 46,7 47,9 46,6 45,2 

 Kainuun shp 38,2 44,8 34,9 37,3 35,1 
 

41,9 50,6 46,7 41,7 39,2 
 Länsi-Pohjan shp 44,6 43,9 39,7 37,4 37,2 

 
43,9 53,4 43,8 41,2 37,4 

 Lapin shp 37,6 42,2 38,4 37,9 34,5 
 

36,6 45,1 39,7 37,7 37,2 
 

koko maa 38,5 41,3 39,2 41,0 41,3 
 

47,7 46,7 46,4 43,8 43,4 
 

             

             

             

             

       

Terveys- ja sosiaalipalvelut ja tervey-
den- 

 

 
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä 

 
huollon ja sosiaaliturvan hallinto yhteensä 

Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 
 

1990 2000 2010 2013 2014 
 HUS (Uusimaa ja Helsinki) 21,2 22,4 24,0 25,0 24,5 

 
 - *  - 23,4 23,5 23,6 

 Varsinais-Suomen shp 23,0 21,0 20,0 19,4 19,7 
 

 -  - 19,8 19,0 19,2 
 Satakunnan shp 25,2 22,5 20,1 19,8 19,9 

 
 -  - 19,4 19,5 19,6 

 Kanta-Hämeen shp 21,9 22,5 21,3 22,7 22,8 
 

 -  - 21,1 22,1 22,2 
 Pirkanmaan shp 20,6 21,3 21,2 22,9 23,0 

 
 -  - 20,6 22,2 22,3 

 Päijät-Hämeen shp 24,5 23,0 21,5 19,7 23,0 
 

 -  - 21,3 19,6 22,9 
 Kymenlaakson shp 22,6 23,1 21,7 23,3 23,6 

 
 -  - 21,4 21,9 22,1 

 Etelä-Karjalan shp 19,5 22,9 22,1 23,6 23,8 
 

 -  - 21,3 23,0 23,1 
 Etelä-Savon shp 19,5 21,4 19,1 19,3 18,8 

 
 -  - 19,0 19,1 18,6 

 Itä-Savon shp 23,8 24,0 19,7 19,3 19,1 
 

 -  - 19,5 18,9 18,9 
 Pohjois-Karjalan shp 19,6 21,7 20,1 19,8 19,6 

 
 -  - 19,8 19,5 19,4 

 Pohjois-Savon shp 18,7 19,8 18,0 18,0 17,9 
 

 -  - 17,9 18,0 17,8 
 Keski-Suomen shp 22,1 22,2 23,7 18,7 19,5 

 
 -  - 23,4 18,6 19,3 

 Etelä-Pohjanmaan shp 21,6 22,7 19,1 18,4 17,5 
 

 -  - 18,9 18,3 17,3 
 Vaasan shp 19,5 18,3 17,8 15,7 16,1 

 
 -  - 16,5 15,6 15,9 

 Keski-Pohjanmaan shp 30,3 21,6 18,9 18,7 18,3 
 

 -  - 18,7 18,5 18,1 
 Pohjois-Pohjanmaan shp 18,7 20,9 20,4 19,9 19,8 

 
 -  - 19,8 19,6 19,5 

 Kainuun shp 20,0 23,7 20,0 19,7 18,5 
 

 -  - 19,9 19,7 18,5 
 Länsi-Pohjan shp 22,1 24,1 20,8 19,6 18,7 

 
 -  - 20,7 19,5 18,5 

 Lapin shp 18,5 21,8 19,5 18,9 17,9 
 

 -  - 19,2 18,6 17,6 
 koko maa 21,3 21,9 21,3 21,2 21,2 

 
 -  - 20,8 20,6 20,7 

 

             * - tieto puuttuu 
            Vuosien 1990 ja 2000 tiedot perustuvat TOL2002 luokitukseen, vuosien 2010-2014 luvut TOL2008 luokitukseen. 

  Luokitukset eivät ole täysin vertailukel-
poisia. 
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