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Verkkotyöpajan tavoite ja osallistuminen

Tavoite

Kuulla sidosryhmien 

näkemyksiä 

tulevaisuuden sote-

keskuksesta ja 

heidän roolistaan 

tavoitteiden 

toteuttamisessa

Osallistumisaika

4.−25.5.2020

Osallistumiset

Yhteensä 1233

Näistä 32 

ruotsinkielisen linkin 

kautta

Kutsuminen

Sähköpostitse

12.6.2020 2



Osallistumisia yhteensä 1233
Puolet osallistujista järjestöistä

12.6.2020

S i d o s r y h m ä :

Sote-järjestö 478

Kunta, kuntayhtymä tai kuntaomisteinen yhtiö 281

Jokin muu järjestö 140

Kokemusasiantuntija tai kansalainen 98

Tutkimus-, koulutus- tai kehittämisorganisaatio 90

Yritys 59

Jokin muu 46

Valtion viranomainen tai valtion yhtiö 41

A s u i n m a a k u n t a :

Uusimaa 373

Pirkanmaa 149

Varsinais-Suomi 137

Pohjois-Pohjanmaa 115

Keski-Suomi 68

Etelä-Pohjanmaa 50

Pohjois-Karjala 47

Pohjois-Savo 42

Satakunta 40

Pohjanmaa 35

Kymenlaakso 34

Kanta-Häme 27

Lappi 26

Etelä-Savo 22

Päijät-Häme 20

Etelä-Karjala 20

Keski-Pohjanmaa 15

Kainuu 7

Ahvenanmaa 2

3



Minkä 

ideoiden 

toteutus on 

ensisijaista?

(n=1658)

Terveisiä 

Tulevaisuuden 

sote-keskus 

-ohjelman 

valmisteluun?

(n=392)

Millainen 

olisi paras 

mahdollinen 

tulevaisuuden 

sote-keskus?

(n=1153+

1005)

12.6.2020

Osallistujan ideointipolku

Taustatiedot:

sidosryhmä 

ja asuin-

maakunta

Tavoitteet 1−4: 

Miten 

sidosryhmäsi 

voisi osallistua 

sote-keskuksen 

tavoitteiden 

saavuttamiseen?

(n=4598)

Mikä olisi 

erityisen 

tärkeää 

ottaa 

huomioon 

toimen-

piteiden 

toteutta-

misessa?

(n=1319)
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Osallistuminen aktiivista ja aineisto rakentavaa

12.6.2020

o Puolet osallistumisista saatiin järjestöistä, joten järjestönäkökulma korostuu tuloksissa

o Näkemyksiä ja ideoita kertyi laajasti eri teemoihin liittyen: laadullisia vastauksia yhteensä yli 7000

o Aineisto on laadukasta sekä monipuolisesti todellisuutta ja tavoitetilaa kuvailevaa

o Kommenttien sävy on positiivinen, ratkaisukeskeinen ja rakentava, ja osallistujat ovat keskittyneet 

pohtimaan teemoja kehittämisen kautta

o Oman roolin lisäksi tuodaan esiin myös yleisiä toimintojen ja palvelujen kehittämisen kohteita

o Vallalla ajattelu: tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää – tehdään rohkeasti uutta ilman jäykkiä 

rakenteita!
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Tulosyhteenveto etenee kokonaisuudesta yksityiskohtiin

1. Tulosten kokonaiskuvassa esitellään tiiviisti kolme kokonaisuutta: 

o parhaan mahdollisen tulevaisuuden sote-keskuksen profiili eri sidosryhmien ja maakuntien näkökulmasta

o sidosryhmien osaamisalueet sote-keskuksen tavoitteiden toteuttamisessa sekä 

o asiat, jotka tulisi ensisijaisimmin toteuttaa eri sidosryhmien näkökulmasta

2. Kokonaisuuksia avataan yksityiskohtaisemmin, sidosryhmittäin ja sitaatein tulosten kokonaiskuvan 

jälkeen

3. Lopussa vielä lyhyt kooste vapaista terveisistä



Tulosten kokonaiskuva

12.6.20207
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Paras mahdollinen tulevaisuuden sote-keskus

12.6.2020

Yhteistyötä tekevä ja verkottuva

Kokonaisvaltaisesti ”yhdeltä luukulta” palveleva

Monipuolista osaamista edustava

Teknologiaa ja tietoa hyödyntävä

Informaatiota eri suuntiin jakava

Saavutettava

Ihmisläheinen ja ihmisen parasta ajatteleva

Laadukas

Tehokas

LAAJA YHTEISTYÖ, VERKOTTUNEISUUS JA MONIPUOLISEEN OSAAMISEEN TUKEUTUVA INHIMILLINEN JA 

KOKONAISVALTAINEN PALVELU KOROSTUVAT VAHVIMMIN JOKAISEN SIDOSRYHMÄN MIELIKUVISSA

Ympäristöystävällinen

Asiakaslähtöinen 

Tasavertainen

Kehittyvä

Lapset huomioiva

Yksilöllisesti palveleva

Vuorovaikutteinen

Innovatiivinen
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Paras mahdollinen tulevaisuuden sote-keskus
Havaintoja osallistujaryhmien välisistä näkemyseroista

12.6.2020

o Osallistujaryhmien ajattelun isot linjat ovat samansuuntaisia. Tärkeimmät asiat ovat kaikille ryhmille tärkeitä.

o Samat neljä asiaa toistuvat osallistujaryhmien TOP 3 tärkeimpien asioiden joukossa: yhteistyö, inhimillisyys, 

verkottuminen sekä laaja osaaminen ja asiantuntemus

o Taustaryhmäkohtaisesti korostuvia teemoja

• Kunnat: laaja osaaminen/asiantuntemus, asiakaslähtöisyys, tiedon rooli ja hyödyntäminen

• Järjestöt: laaja osaaminen/asiantuntemus

• Yritykset: asiakaslähtöisyys, saavutettavuus, teknologian hyödyntäminen ja tehokkuus

• Kokemusasiantuntijat ja kansalaiset: kokonaisvaltainen palvelu, tasavertaisuus, kehittyminen ja laatu

• Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot: kokonaisvaltainen palvelu, teknologian hyödyntäminen ja toiminta 

ihmisen parhaaksi
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Sidosryhmät osallistuvat monipuolisesti sote-keskuksen

tavoitteiden toteuttamiseen

Tavoitteita toteutetaan pääosin näissä palveluissa tai 

toiminnoissa:

o Matalan kynnyksen palvelut

o Moniammatillinen yhteistyö

o Sähköiset palvelut sekä etä- ja mobiilipalvelut

o Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus

o Asiakaslähtöisyys ja osallisuus

o Tiedottaminen ja tiedonkulku

o Kokemustieto

o Vertaistuki

o Kouluttaminen

o Palveluketjut
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Osallistujien tärkeimmät osaamisalueet

12.6.2020

JÄRJESTÖT

oMatalan kynnyksen palvelujen 

toteuttaminen ja kehittäminen − 

erityisesti nivelvaiheissa

oAsiakkaiden ”tuntosarvet” ja 

”äänitorvi”, kokemusasiantuntijuus

oYhteistyön koordinointi, 

yhteistyömallien kehittäminen, 

verkostotyö

oEnnakointi ja ennaltaehkäisy

oVertaistoiminta

o Sähköisten palvelujen kehittäminen 

ja testaaminen hankkeissa

oPalveluista tiedottaminen

oKouluttaminen: omat substanssialueet, 

digitaidot, asenteet

KUNNAT

oHoidon tarpeen moniammatillinen

arviointi ja sujuva palveluohjaus

oMatalan kynnyksen palvelujen 

toteuttaminen ja kehittäminen

oYhteistyön organisointi ja koordinointi, 

rakenteiden luominen

oEnnaltaehkäisevät palvelut

oVerkostojen johtaminen

o Sähköisten palvelujen kehittäminen

oKouluttaminen: omat substanssialueet
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Osallistujien tärkeimmät osaamisalueet

12.6.2020

YRITYKSET

oTeknologiset ratkaisut ja tietojärjestelmät

o Sähköiset palvelut sekä etä- ja 

mobiilipalvelut

oKotiin vietävät palvelut

KOKEMUSASIANTUNTIJAT 

oAsiakkaan äänen ja 

kokemuksen esiintuonti palvelun 

toteuttamisessa

palvelujen kehittämisessä

oToimiminen työparina ja –tiimissä 

ammattilaisten kanssa

oPalveluista tiedottaminen

TUTKIMUS-, KOULUTUS- TAI 

KEHITTÄMISORGANISAATIO

oTutkimus ja tutkimuspohjainen 

kehittäminen

oUusien palveluinnovaatioiden luominen

oHyvien toimintamallien kehittäminen ja 

jakaminen

oYhteistyön rakenteiden luominen ja 

yhteistyön koordinointi

oKoulutussuunnittelu ja kouluttaminen
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Kuntien edustajien mukaan ensisijaisesti

toteutettavat asiat

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisvastaanottojen 

perustaminen mm. paljon palveluja käyttäville asiakkaille

2. Potilas- ja asiakastietojärjestelmien yhdistäminen ja toimivien 

lupakäytäntöjen aikaansaaminen tietojen käyttämiseen yli sote-rajan

3. Ohjaus järjestöjen varhaiseen tuen palveluihin jo lievissä ongelmissa 

4. Tiimimäisen työskentelyn tukeminen niin hoidon tarpeen arvioinnissa kuin 

pitkäaikaispotilaiden hoidossakin

5. Kuntakohtaisten/alueellisten moniammatillisten asiantuntijaverkostojen 

lisääminen ja hyödyntäminen mm. lausuntoihin

6. Asiakkaan tarpeen oikea tunnistaminen ja ohjaus oikeaan palveluun

7. Asiakaslähtöisyyden lisääminen toimintamallien kriittisellä tarkastelulla, 

asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kuuntelulla sekä aukikirjoittamisella

8. Apu ja neuvot helposti löydettävissä hyvällä tiedottamisella 

9. Yli sote-rajan koordinoivan oma työntekijän nimeäminen asiakkaalle

10.Panostaminen maakunnan ja seutukuntien tilannekuvan luomiseen, 

tavoitteiden kirkastamiseen, toimintapolun konkretisointiin, resursointiin ja 

johtamiseen

12.6.2020
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Järjestöjen edustajien mukaan ensisijaisesti

toteutettavat asiat

1. Järjestöjen kohderyhmäkokemuksen ja erityisasiantuntemuksen parempi 

hyödyntäminen monialaisessa yhteistyössä ja ehkäisevässä työssä

2. Asiakaslähtöisyyden lisääminen toimintamallien kriittisellä tarkastelulla, 

asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kuuntelulla sekä aukikirjoittamisella

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisvastaanotot mm. paljon 

palveluja käyttäville asiakkaille

4. Apu ja neuvot ajoissa ja helposti löydettävissä hyvällä tiedottamisella

5. Kokonaiskuvan vastuuttaminen yhdelle taholle moniammatillisessa 

yhteistyössä

6. Ohjaus järjestöjen varhaiseen tuen palveluihin jo lievissä ongelmissa 

7. Monialaisten palveluketjujen kuvaaminen, tunnistaminen ja jakaminen 

varhaisessa tunnistamisessa, etsivässä työssä ja hyvinvoinnin edistämisessä

8. Järjestöjen tarjoaman vertaistuen hyödyntäminen paikallisesti ja 

virtuaalisesti alustana neuvonnalle ja ohjaukselle

9. Toiminnan vaikutusten tunnistaminen eri ihmisryhmiin yhdenvertaisuuden 

toteutumiseksi 

10.Hoidon henkilökohtaisen jatkuvuuden varmistaminen

12.6.2020
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Yritysten edustajien mukaan ensisijaisesti

toteutettavat asiat

1. Alueellisen yhteistyön aktivointi: kehittämiskoordinaattoreita rikkomaan 

palvelurajoja ja verkostoja ajankohtaisiin aiheisiin

2. Monialaisten palveluketjujen kuvaaminen, tunnistaminen ja jakaminen 

varhaisessa tunnistamisessa, etsivässä työssä ja hyvinvoinnin edistämisessä

3. Asiakkaan ja asiakkaan osallisuuden nostaminen tekemisen keskiöön

4. Palvelujen kohdentaminen asiakassegmenttien tarpeiden mukaisesti

5. Toiminnan vaikutusten tunnistaminen eri ihmisryhmiin yhdenvertaisuuden 

toteutumiseksi 

6. Kuntakohtaisten/alueellisten moniammatillisten asiantuntijaverkostojen 

lisääminen ja hyödyntäminen mm. lausuntoihin

7. Pysyvän vastuuhenkilö- tai tiimisysteemin suosiminen

8. Ehkäisevä työ sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tiedottamisella 

ja neuvonnalla

9. Tiimimäisen työskentelyn tukeminen niin hoidon tarpeen arvioinnissa kuin 

pitkäaikaispotilaiden hoidossakin

10.Oman palveluohjaajan nimeäminen asiakkaalle

12.6.2020
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Kokemusasiantuntijoiden ja kansalaisten mukaan

ensisijaisesti toteutettavat asiat

1. Hoidon henkilökohtaisen jatkuvuuden varmistaminen

2. Kokonaiskuvan vastuuttaminen yhdelle taholle moniammatillisessa 

yhteistyössä

3. Oman palveluohjaajan nimeäminen asiakkaalle

4. Asiakkaan tarpeen oikea tunnistaminen ja ohjaus oikeaan palveluun

5. Kokonaisvaltainen kuntouttaminen: ammatillinen, toimintakyvyn sekä 

päihde- ja mielenterveyden kuntoutus samassa paketissa

6. Toiminnan vaikutusten tunnistaminen eri ihmisryhmiin yhdenvertaisuuden 

toteutumiseksi 

7. Pysyvän vastuuhenkilö- tai tiimisysteemin suosiminen

8. Apu ja neuvot helposti löydettävissä hyvällä tiedottamisella 

9. Varhainen tukeminen ja matalan kynnyksen monialainen palveluneuvonta

10.Oikeiden palvelujen varmistaminen perheille monialaisella yhteistyöllä ja 

palveluneuvonnalla

12.6.2020
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Tutkimus-, koulutus- tai kehittämisorganisaatioiden

edustajien mukaan ensisijaisesti toteutettavat asiat

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisvastaanotot mm. paljon 

palveluja käyttäville asiakkaille

2. Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrittely ja heidän käyttämiensä 

palvelujen selvittäminen

3. Tulevaisuuden sote-keskuksessa tarvittavan päivittäisen johtamisen 

määrittely sekä monialaisen ja verkostojen johtamisen kehittäminen

4. Sujuvan hoitopolun avaaminen asiakkaalle

5. Panostaminen maakunnan ja seutukuntien tilannekuvan luomiseen, 

tavoitteiden kirkastamiseen, toimintapolun konkretisointiin, resursointiin ja 

johtamiseen

6. Matalan kynnyksen ohjauksen, neuvonnan ja avun mahdollistaminen 

sosiaalihuollon ammattilaiselta ilman ajanvarausta 

7. Elintapoihin liittyvän yli organisaatiorajojen kulkevan prosessin 

aukikirjoittaminen ja työnjaon selventäminen yhteistyötahojen kanssa

8. Oikeiden palvelujen varmistaminen perheille monialaisella yhteistyöllä ja 

palveluneuvonnalla

9. Asiakaslähtöisyyden lisääminen toimintamallien kriittisellä tarkastelulla, 

asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kuuntelulla sekä aukikirjoittamisella

12.6.2020
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Kunnan ja järjestöjen yhteistyö tulevaisuuden sote-keskuksessa

o Asiakas on yhteinen, ja moniammatillisen yhteistyön katsotaan olevan yksi tärkeimmistä avaimista 

asiakkaan laadukkaaseen palvelemiseen

o Kunnan ja järjestöjen yhteistyön onnistumiseen myös uskotaan

o Molemmilla on samanlaisia osaamisalueita, ja palveluja toteutetaan jo nyt paljon yhteistyössä − 

olennaista onkin tekemisen koordinointi ja vastuunotto kokonaisuudesta

o Palveluohjausta pohditaan varsin yksisuuntaisesti sote-keskuksesta kohti järjestöjen palveluja ja lähinnä 

siitä näkökulmasta, että järjestöjen palvelut tulee saada sote-keskustoimijoiden tietoon mm. 

ajantasaisella tiedottamisella ja sote-keskuksiin roolitettavan järjestöyhteyshenkilön avulla

12.6.2020



Paras mahdollinen tulevaisuuden 

sote-keskus sidosryhmien mukaan

Millainen olisi paras mahdollinen tulevaisuuden sote-keskus?

12.6.202019
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Millainen olisi paras mahdollinen tulevaisuuden sote-keskus?
Osallistujien kuvavalinnat mielikuvien pohjalta

12.6.2020

1,6% 19,0% 11,7%

10,8% 11,8% 7,5%

25,3% 12,1% 0,4%

11

22

33

44

55

Kuvavalintoja 

yhteensä n=1153.
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Paras mahdollinen tulevaisuuden sote-keskus
Ominaisuuksien kärkiviisikko sama sidosryhmästä riippumatta

12.6.2020

Teemat ovat kokonaistuloksen järjestyksessä, n=1005.

Teemoittelu perustuu 

osallistujien tuottamaan 

aineistoon. Oman kuvavalinnan

perusteluja yhteensä n=1005
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Paras mahdollinen tulevaisuuden sote-keskus
Yhteistyö korostuu kuntien näkemyksissä

12.6.2020

Teemat ovat kokonaistuloksen järjestyksessä, n=218.
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Paras mahdollinen tulevaisuuden sote-keskus
Yhteistyö ja inhimillisyys korostuvat järjestöjen näkemyksissä

12.6.2020

Teemat ovat kokonaistuloksen järjestyksessä, n=618.
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Paras mahdollinen tulevaisuuden sote-keskus
Myös yritysten edustajat korostavat eniten yhteistyötä

12.6.2020

Teemat ovat kokonaistuloksen järjestyksessä, n=59.
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Paras mahdollinen tulevaisuuden sote-keskus
Inhimillisyys ja yhteistyö korostuvat kokemusasiantuntijoiden ja 

kansalaisten näkemyksissä

12.6.2020

Teemat ovat kokonaistuloksen järjestyksessä, n=98.
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Paras mahdollinen tulevaisuuden sote-keskus
Inhimillisyyden rinnalla korostetaan yhteistyötä ja kokonaisvaltaisuutta

tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden edustajien vastauksissa

12.6.2020

Teemat ovat kokonaistuloksen järjestyksessä, n=90.



”Ajatusten ja ideoiden jakamista ja 

niiden ottamista käytäntöön, yhteistyötä 

niin kuntalaisten, kuin ammattilaistenkin 

välissä. Näen kuvassa ajatuksen 

ottamisen käyttöön ja toteutukseen ja 

uudenlaisen tavan tehdä palveluja 

siemeniksi.” 
Kunta, kuntayhtymä tai kuntaomisteinen yhtiö

”Yhdessä linkittyen, yhdessä tehden, 

mutta joku kuitenkin johtaa toimintaa, 

"pitää langat käsissään".” 
Kokemusasiantuntija tai kansalainen

12.6.2020

”Tulevaisuuden sote-keskuksessa on selkeät, 

säännöllistä vuoropuhelua tukevat 

yhteistyörakenteet (mm. yhdyshenkilöt ja 

verkostot) hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseen, osallisuustyöhön ja 

järjestöyhteistyöhön. Järjestöyhteistyön 

toimintatavat on rakennettu paikallisiin 

tarpeisiin vastaaviksi sote-keskuskohtaisesti 

ja sote-keskukset tarjoavat maksutta 

tarkoituksenmukaisia tiloja järjestöjen 

hyvinvointia ja terveyttä edistävän 

toiminnan käyttöön.
Järjestö

”Kaikilla toimijoilla olisi tehokasta 

yhteistyötä toistensa kanssa mm. tiedon 

kulku ja potilaiden mutkaton hoito. 

Kaikilla yhteinen päämäärä.”
Yritys

--- Yhteinen = kaikissa tilanteissa 

arvioidaan, hyötyisikö asiakas/ potilas 

eri ammattilaisten avusta. --- Maailma 

pelastuu vain yhteisellä tavoitteella ja 

yhdessä ponnistellen.
Tutkimus-, koulutus- tai kehittämisorganisaatio

Yhteistyössä eri tahojen kanssa

• Asioita tehdään moniammatillisesti yhdessä, jolloin kaikkien osaaminen mukana

• Kaikki toimijat ovat mukana yhteisessä suunnittelussa ja tekemisessä: järjestöt, 

kunnan toimijat ja asukkaat, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, sairaanhoito jne.

• Ammattilaisten syvällinen vuorovaikutus ja yhteistyö sote-haasteiden 

ratkaisemiseksi, terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä asiakkaan 

voimaannuttamiseksi

27



”Aloitetaan uuden rakentaminen alusta, 

tuorein silmin. Kasvatetaan ihmislähtöistä 

palvelua, jossa teknologia on läsnä 

näkymättömänä tukivälineenä, ei 

keskiössä. Tuetaan terveyttä ennalta 

ehkäisevästi, kastellaan toimintatapoja 

uusilla ideoilla.”
Kunta, kuntayhtymä tai kuntaomisteinen yhtiö

”Paras mahdollinen sotekeskus huomioi 

heikossa asemassa olevien ihmisten 

tilanteen - tekee ennaltaehkäisevää ja 

jalkautuvaa työtä kuntalaisten parhaaksi.” 
Tutkimus-, koulutus- tai kehittämisorganisaatio

12.6.2020

”Lähimmäisyys, ihmisen aito 

huomioiminen, vapaaehtoistoiminta, 

ennakoivat palvelut, myös omaisten ja 

koko yhteisön mukanaolo eli ei ulkoisteta 

hoivaa vaan osallistutaan siihen 

laajemmin, huomioidaan ihmisen tarve 

kokea itsensä merkitykselliseksi. 

Uudenalaisten palveluiden kehittäminen 

out of box -ajattelulla. Sote- keskusta siinä 

mielessä, että ihmiset voivat olla sen 

toiminnassa osallisena ei kohteina ja 

voidaan valita oman näköisiä palveluja, 

joissa myös kulttuuri on huomioitu.”
Järjestö

”Inhimillisyys ha ihmisyys sekä luonto 

ovat keskeisiä arvoja. Teknologiaa, 

tekoälyä ja digitaalisuutta hyödynnetään 

myös silloin kuin elämäntilanne tai 

henkilön omat voimavarat, henkiset, 

sosiaaliset, taloudelliset tai fyysiset 

resurssit eivät siihen mahdollista.”
Kokemusasiantuntija tai kansalainen

”Verkostomainen ja ihmislähtöinen. Tieto 

ja osaaminen liikkuu, asiakkaalle erilaisia 

palvelupisteitä ja -kanavia. Katse 

tulevaisuudessa ja tekeminen kiinni 

ajassa.”
Yritys

Inhimillinen, ihmisläheinen ja ihmisen huomioiva 

• Ihmisen aito ja arvostava huomioiminen, kohdataan ihminen ihmisenä

• Ihmisestä välittämistä, huolehtimista ja hellää huolenpitoa

• Ihmislähtöistä palvelua, jossa teknologia on läsnä näkymättömänä tukivälineenä, 

ei keskiössä 

• Tuetaan ihmistä ja terveyttä ajoissa ja ennaltaehkäisten

28



”Verkostomainen: linkittyy kunnan 

muihin toimialoihin, kunnan alueella 

toimiviin 3. sektorin toimijoihin ja 

yksityissektoriin. Osa yhteisöä. 

Laajemmassa kuvassa - maakunnallinen 

sote-keskus - kuvaa maakunnan eri 

kuntien ja maakunnallisten verkostojen 

yhteistyötä, edelleen asiakas 

keskiössä.” 
Kunta, kuntayhtymä tai kuntaomisteinen yhtiö

12.6.2020

”Asiantuntijat ja eri toimijat yhdessä 

verkottuvat asiakkaan ympärille. Asiakkaan 

ei tarvitse etsiä oikeaa palveluntarjoajaa 

ja juosta luukulta luukulle selittämään 

samoja asioita yhä uudelleen.” 
Kokemusasiantuntija tai kansalainen

”Verkostomainen rakenne, jossa paljon 

erilaisia toimijoita yhteistyössä (julkisia ja 

yksityisiä). Asiakkaalle valitaan voidaan 

räätälöidä verkostosta paras kombinaatio 

palveluita.”
Yritys

”Hyvin verkostoitunut, osa 

palvelukokonaisuutta, monialainen, 

tutkimustietoon perustuva, 

ammattitaitoinen, asiantunteva, sähköisiä 

palveluja sisältävä, nopeasti ja helposti apua 

ja tukea tarjoava,  MUTTA toisin kuin 

kuvassa, sote-keskus tilana ei saa olla liian 

kliininen, jotta ihmisille syntyy kuva helposta 

avunsaannista myös tilojen kautta.” 
Tutkimus-, koulutus- tai kehittämisorganisaatio

”Erilaisia palveluja tarvitsevaa asiakasta 

tuetaan. Palveluja koordinoi asiakkaalle 

koordinaattori, joka kokoaa tarvittavan 

verkoston asiakkaan ympärille.”
Järjestö

Verkottunut ja verkostomaisesti toimiva

• Verkoston kautta pystytään asiakkaalle tarjoamaan kaikki tarvittavat palvelut, 

osaaminen ja ammattitaito haasteen ratkaisemiseksi

• Asiakkaan tarvitsema osaaminen ja tuki kootaan verkostomaisesti toimien

• Verkosto ottaa vastuun asiakkaasta ja tarjoaa kokonaispalvelun
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”Kuvastaa sitä, että kaikki mahdollinen 

perustason palvelu saataisi samalta luukulta, 

tai ainakin samasta talosta.”
Kokemusasiantuntija tai kansalainen

”Tämä kuva esittää sitä että on nähtävä 

kokonaisuuksia, laajasti uudella tavalla 

lähiympäristö, koko maa ja maailma 

huomioiden. Kestävät ratkaisut -

taloudellisesti mutta myös ekologisesti ja 

sosiaalisesti - ovat tärkeitä.”
Kunta, kuntayhtymä tai kuntaomisteinen yhtiö

12.6.2020

”Ammattilaiset tekevät työtä yhteisesti 

ja yhtenä rintamana asiakkaan 

kokonaistilanteen mukaan.”

Tutkimus-, koulutus- tai kehittämisorganisaatio

”Hoitoketjut toimivat saumattomasti 

niin keskuksen sisällä kuin ulospäin.”
Yritys

”Ajattelen, että tulevaisuuden sote-

keskus on näköalapaikka niin asukkaille 

kuin ammattilaisille. Se tarjoaa puitteet 

holistiseen tekemiseen ja parantaa 

palvelujen saatavuutta kun niitä 

tarjoillaan laajana kokonaisuutena, 

kuitenkin yhteisen ohjeiston 

ohjaamana.” 
Järjestö

Kokonaisvaltainen palvelu

• Asiakkaan tilanteen mukaan koottu palvelu- ja hoitoketjukokonaisuus sekä 

ammattilaisten yhtenäinen rintama

• Palveluketjuissa laajasti ja oikea-aikaisesti eri tahojen osaaminen asiakkaan 

tukena

• Monikanavaiset rakenteet ja sähköisen asioinnin mahdollisuudet
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”Yhdessä tehdään tasa-arvoisina niin 

työntekijät kuin asiakkaat. Yhtä lailla 

tasavertaisina toimii kunnan palvelut ja 

järjestöjen palvelut. Helposti saatavilla 

olevat ihmisläheiset palvelut. Tarvitsemme 

ja täydennämme toistemme osaamista.”
Kunta, kuntayhtymä tai kuntaomisteinen yhtiö

”Toimijat tekevät yhdessä. Julkinen ja 

yksityinen sekä kolmas sektori. 

Hyödynnetään kaikkien osaaminen ja 

voimavarat yhdeksi palveluketjuksi.”
Yritys

12.6.2020

”Ihminen soittaa yhden puhelun, johon 

vastanneen työntekijän kautta käynnistyy 

verkosto, joka muodostuu kaikista niistä 

palveluista ja asiantuntijoista, joita 

ihmisen elämäntilanteen haasteen 

ratkaisemiseksi tarvitaan.”
Järjestö

”Kuva tunnistaa kokonaisuuden ja 

hyvinvoinnin pitkän aikavälin 

determinantit,  viestii rohkeudesta 

vaikuttaa osaamiseen, muihin 

voimavaroihin ja riskeihin myös yhteisöjen 

tasolla.”
Tutkimus-, koulutus- tai kehittämisorganisaatio

”Asiantuntijat ja eri alojen osaajat 

linkittyvät toisiinsa, voivat konsultoida 

helposti ja lähettää eteenpäin. 

Asiakkaan tarvitsee osata vain yhdelle 

luukulle, sieltä hoituu kaikki! Saman 

katon alla voi olla terveys, sosiaali-, 

laboratorio, kuvantaminen ja 

hammashoito.”
Kokemusasiantuntija tai kansalainen

Laaja osaaminen ja asiantuntemus

• Eri toimijoiden laaja ja yhteen pelaava asiantuntemus mahdollistaa 

laadukkaan kokonaispalvelun yhdeltä luukulta

• Moniammatillinen, monialainen, monisektorinen ja monitoimijainen 

yhteistyö asiakkaan hyväksi
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Sidosryhmien rooli sote-keskuksen

tavoitteiden saavuttamisessa

Miten sidosryhmäsi voisi osallistua sote-keskuksen

tavoitteiden saavuttamiseen?

12.6.202032



Sidosryhmien ehdotukset sote-keskuksen

tavoitteiden saavuttamisessa

Tavoite 1: Palveluiden yhdenvertaisen 

saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 

parantaminen

12.6.202033



34

Osallistujien ehdotusten jakautuminen palveluiden yhdenvertaisuuden, 

oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantamiseen

12.6.2020



ASIAKASLÄHTÖISYYS

• Asiakaslähtöinen, osallistava ja ripeä palvelutarpeen kartoittaminen sekä palveluohjaus

• Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön kehittäminen palveluohjauksessa

• Asiakkaiden ohjaus sote-keskuksesta järjestöjen palveluihin esim. toimeksi.fi-verkkopalvelua

hyödyntäen

• Moniammatillinen hoidon tarpeen arvioinnin tiimi sote-asemilla: hoitaja, lääkäri, psykiatrinen 

sairaanhoitaja, mahdollisuus esim. fysioterapeutin, sosiaali-/palveluohjaajan ja päihdehoitajan 

konsultaatioon

• Palveluista tiedottaminen asiakkaille

• Asiakkaiden näkökulman esiintuonti palveluiden kehitystyössä: ”osallisuusalustana” ja 

yhteistyön koordinaattorina toimiminen

• Jalkautuminen järjestön tavoittamien asiakkaiden palveluihin

• Asiakaslähtöisen hoitosuunnitelman käytön korostaminen perusterveydenhuollossa

12.6.2020

Kuntien ehdotukset

Sidosryhmäni 

(sosiaalipalvelut) voisi tehdä 

työtä viemällä ihmisille 

viestiä matalan kynnyksen 

palveluista. Toivoisin, että 

julkisesti vietäisiin ihmisille 

tiedoksi, millaista palvelua 

sosiaalipalveluista voi saada. 

Usein ihmisten ennakkoluulot 

ja lokeroinnin pelot estävät 

avun hakemista 

sosiaalipalveluista. Voisiko 

tähän myös yhdistää etä- ja 

mobiilipalvelut?

TAVOITE 1: PALVELUIDEN YHDENVERTAISEN SAATAVUUDEN, OIKEA-AIKAISUUDEN JA JATKUVUUDEN PARANTAMINEN
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MONIAMMATILLISUUS

• Sujuvien palveluketjujen rakentaminen sote-palveluiden sekä päihde- ja 

mielenterveysjärjestöjen välille

• Alueellisen omatiimimallin kehittäminen ja hyödyntäminen

• Omatiimimallin kehittäminen: omahoitajan työparina sopiva erityistyöntekijä

• Moniammatillisen yhteistyön koordinointi

• Hoitoketjujen kehittäminen yhteistyössä järjestöjen ja yksityisen puolen kanssa

• Ohjaamopalvelujen järjestäminen mm. kodin ja koulun välissä

• Hoitajien suoravastaanottojen tarjoaminen lääkärin konsultointimahdollisuudella

12.6.2020

Kuntien ehdotukset

Kehittämällä 

omatiimimallia, jossa 

jokaiselle asiakkaalle 

nimetään omahoitajan lisäksi 

työpariksi sopiva 

erityistyöntekijä 

(toimintaterapeutti, sos.tt, 

psykologi). Omatiimi tapaisi 

asiakasta ja tämän läheisiä 

yhdessä.

TAVOITE 1: PALVELUIDEN YHDENVERTAISEN SAATAVUUDEN, OIKEA-AIKAISUUDEN JA JATKUVUUDEN PARANTAMINEN
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SÄHKÖISET PALVELUT SEKÄ ETÄ- JA MOBIILIPALVELUT 

• Sähköisten palveluiden käyttöönoton tukeminen ja asiointiapu

• Sähköisten hoitoonohjaus- ja vastaanottopalveluiden kehittäminen

• Sähköisten palvelujen testaaminen yhdessä asiakkaiden kanssa hanketyössä

• Asiakkaiden, ammattilaisten ja opiskelijoiden kouluttaminen sähköisiin palveluihin ja 

asennemuokkaus

• Kiinnostavan ja tarkoitusta palvelevan sisällön tuotanto sähköisiin sekä etä- ja 

mobiilipalveluihin

KOKEMUSTIETO JA OSALLISUUS

• Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä

• Kokemusasiantuntijuuden, vapaaehtoisuuden ja vertaisuuden toimintamallien 

hyödyntäminen ja asiakkaan ohjaaminen niiden piiriin erityisesti nivelvaiheissa

• Omatiimimalleihin osallistuminen osallisuuden ja asiakasnäkökulman sanoittajan roolissa

12.6.2020

Järjestöjen ehdotukset

Järjestöjen hyödyntäminen 

nivelvaiheessa. 

Esimerkiksi kun ihminen 

kotiutuu sairaalan 

osastohoidosta, järjestön 

vertainen voisi olla rinnalla 

kulkijana ja kävisivät 

yhdessä tutustumassa 

paikallisyhdistyksiin, jotta 

jatkuvuus arjen tuen 

saamisessa toteutuisi.

TAVOITE 1: PALVELUIDEN YHDENVERTAISEN SAATAVUUDEN, OIKEA-AIKAISUUDEN JA JATKUVUUDEN PARANTAMINEN
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MONIAMMATILLISUUS JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUT

• Palvelujen vieminen kotiin: ruoka- ja siivouspalvelu, tukihenkilötoiminta, yksilöllinen 

keskustelutuki, kulttuurihyvinvointiin liittyvät palvelut, kuntoutuspalvelut, päihde- ja 

mielenterveysongelmaisten palvelut

• Monialaisen neuvonta- ja ohjauspisteen tarjoaminen ilman ajanvarausta mm. 

terveysasemilla, kirjastoissa ja kiertävissä terveysbusseissa

• Käytännön neuvojen antaminen ja kysymyksiin vastaaminen asiakkaalle lääkäri- ja/tai 

sairaalakäyntien väleissä

• Omatiimimallin hyödyntäminen esim. päihdekuntoutus- ja vanhempien eropalveluissa

• Taiteen ja kulttuurin tuominen kiinteäksi osaksi sote-palveluja

12.6.2020

Järjestöjen ehdotukset

--- Asiakkaat eivät aina osaa 

lukea tai kirjoittaa, heillä 

ei ole aina omassa 

kielessään olemassa sanoja 

kuvaamaan terveyteen 

liittyviä termejä. Kuten 

seksitapoja tai tautien 

nimiä, miten ne tarttuvat, 

miten suojautua, miten 

testataan, hoidetaan. 

Järjestöissä on kehitetty 

tähän osaamista ja 

työkaluja. Hyödyntäkää 

meitä!

TAVOITE 1: PALVELUIDEN YHDENVERTAISEN SAATAVUUDEN, OIKEA-AIKAISUUDEN JA JATKUVUUDEN PARANTAMINEN
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TIEDOTTAMINEN

• Tietoisuuden lisääminen hyvinvoinnista ja sairauksista sekä kasvokkaisista ja sähköisistä 

palveluista

• Infotilaisuuksien tai luentojen järjestäminen muiden asiantuntijoiden kanssa

• Tiedon välittäminen verkkoalustojen välityksellä (mm. vapaaehtoistyö.fi) 

• Henkilökohtainen neuvonta mielenterveysomaisille 

PALVELUKETJUT

• Palveluketjujen kehittäminen yhteistyössä kunnallisen ja yksityisen puolen kanssa

• ”Järjestöyhteyksien” varmistaminen eri kohtiin palvelupolkuja selkeillä toimintamalleilla 

ja –ohjeilla

• Sujuvien palveluketjujen rakentaminen sote-palveluiden sekä päihde- ja 

mielenterveysjärjestöjen välille

• Omatyöntekijämallin tukeminen paljon palveluja tarvitsevien ja pitkäaikaissairaiden 

kohdalla

12.6.2020

Järjestöjen ehdotukset

--- Järjestöjen näkökulmasta 

oleellista on päästä 

saumattomasti osaksi 

palvelu-/hoitoketjua. Tässä 

asetelmassa keskeisenä näen 

palvelu- ja sosiaaliohjaajat, 

joiden tieto ja kontaktipinta 

järjestöjen kanssa täytyisi 

taata. ---

TAVOITE 1: PALVELUIDEN YHDENVERTAISEN SAATAVUUDEN, OIKEA-AIKAISUUDEN JA JATKUVUUDEN PARANTAMINEN
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• Etävastaanottojen ja yhteisvastaanottojen (videoyhteys lääkäriin esim. hoitajan tai 

fysioterapeutin vastaanotolta) hyödyntäminen 

• Hoitoketjujen kehittäminen yhteistyössä järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa

• Työikäisen asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointi työterveyshuollon kautta

• Moniammatillisten kuntoutuspalvelujen tuottaminen myös etäpalveluin

• Yksityisen sektorin tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen kaikille sosiaali- ja 

terveydenhuoltojärjestelmän tasoille

• Nopea apuvälineluovutus ja arviointi sekä apuvälinehuollot alueen toimijoille

• Palvelujen vieminen kotiin: ennaltaehkäisevä varhaisen tuen kotipalvelu, näytteenotot, 

lääketoimitukset, omaishoitoperheiden lääkäri- ja parturikäynnit 

• Kotihoidon kehittäminen ja kustannusten alentaminen, asiakkaan ja hoitajan 

osallistaminen, johtamisen kehittäminen

• Vaikuttavuusinvestoimisen eri mallien kehittäminen yhdessä sote-keskusten ja sote-

järjestäjätahojen kanssa sekä sijoituspääomien kerääminen etupainotteisten palveluiden 

rahoittamiseksi 

12.6.2020

Yritysten ehdotukset

Yksityiset yritykset voivat jo 

nyt tarjota etävastaanottoja 

palveluna. Sen sijaan, että 

käytetään miljoonia - tai 

kymmeniä miljoonia - euroja 

rahaa uusien kankeiden 

järjestelmien kehittämiseen, 

kannattaisi hyödyntää 

yksityisten yritysten jo 

kehittämiä järjestelmiä ja 

ostaa rahalla palvelua eikä 

sovelluskehitystä. ---

TAVOITE 1: PALVELUIDEN YHDENVERTAISEN SAATAVUUDEN, OIKEA-AIKAISUUDEN JA JATKUVUUDEN PARANTAMINEN
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• Asiakkaiden näkökulman esiintuonti palveluiden kehitystyössä

• Palvelujen testiryhmiin osallistuminen

• Matalan kynnyksen vastaanottopalvelujen (kasvokkain ja etänä) tarjoaminen esim. 

terveysasemilla ja kirjastoissa 

• Henkilökunnan kouluttaminen

• Monialaisessa tiimissä työskentely

• Tietoisuuden lisääminen tarjolla olevista palveluista

12.6.2020

Kokemusasiantuntijoiden ehdotukset

Monesti kysymykset tulee 

mieleen lääkärissä käynnin 

jälkeen niin 

kokemusasiantuntijat 

voisivat olla ne, jotka 

osaavat vastata ja heihin 

olisi varmaan helpompi ottaa 

yhteys.

TAVOITE 1: PALVELUIDEN YHDENVERTAISEN SAATAVUUDEN, OIKEA-AIKAISUUDEN JA JATKUVUUDEN PARANTAMINEN
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• Sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden käytäntötutkiminen ja vaikuttavien mallien 

kehittäminen

• Tutkimustiedon tarjoaminen hoitoonpääsyn kynnyksistä ja matalan kynnyksen mallien 

arvioinneista

• Uusien monialaisten (poikkitieteellisten) ratkaisujen/kokeilujen kehittäminen, 

benchmarking-tuen tarjoaminen

• Toimivien varhaisen tunnistamisen, etsivän työn ja hyvinvointia edistävien monialaisten 

palveluketjujen kuvaaminen, mallintaminen ja jakaminen

• Osaamisen kehittämisessä ja palveluketjujen luomisessa tukeminen (tunnistaminen, 

puheeksi ottaminen, tuki, matalan kynnyksen palvelut, verkostoyhteistyö − esimerkkinä 

liikunta- ja elintapaneuvonnan ketjut)

• Ammattilaisten kouluttaminen vastaamaan monitoimijaista ja yhteensovittavaa työotetta 

vaativiin tilanteisiin

• Ratkaisujen tuottaminen iäkkäiden yhdenvertaiseen ja oikea-aikaiseen liikkumiseen

12.6.2020

Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden ehdotukset

Kotona vielä ilman 

säännöllisiä palveluita 

pärjäävien iäkkäiden 

liikkumiseen ja 

liikuntaneuvontaan tulisi 

olla tarjolla matalan 

kynnyksen palveluita. Tämä 

väestöryhmä on usein 

väliinputoaja. Voimaa 

vanhuuteen -toiminnassa on 

kehitetty toimintamalleja, 

joita kannattaa hyödyntää.

TAVOITE 1: PALVELUIDEN YHDENVERTAISEN SAATAVUUDEN, OIKEA-AIKAISUUDEN JA JATKUVUUDEN PARANTAMINEN
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Sidosryhmien ehdotukset sote-keskuksen

tavoitteiden saavuttamisessa 

Tavoite 2: Toiminnan painotuksen siirtäminen 

raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön

12.6.202043



44

Osallistujien ehdotusten jakautuminen toiminnan painotusten 

siirtämiseksi ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan työhön

12.6.2020



• Moniammatillisen, asiakaslähtöisen ja matalan kynnyksen elintapaohjauksen toteuttaminen 

tiimissä kasvokkain tai sähköisesti, yksilönä tai ryhmässä

• Tiimissä mm. ravintoterapeutti, tiettyyn substanssiin erikoistunut asiantuntija järjestöstä, 

kokemusasiantuntija, lääkäri, fysioterapeutti, psykologi

• Monialaisen palveluohjauksen toteuttaminen ilman ajanvarausta matalan kynnyksen 

paikoissa

• Palvelujen suuntaaminen perheille varhaisessa vaiheessa moniammatillisesti ja matalalla 

kynnyksellä

• Ihmisen osallisuuden lisääminen omasta hyvinvoinnistaan jo varhain

• Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen ammattitaidon hyödyntäminen ennakoivassa 

työssä 

• Kulttuurin ja taiteen tutkittujen vaikutusten esiintuonti ja hyödyntäminen

• Koulutusten ja seminaarien järjestäminen

• Chatin ja podcastin hyödyntäminen opiskeluhuollossa

12.6.2020

Kuntien ehdotukset

Valtakunnallinen 

kampanjointi 

lastensuojelun 

onnistumisista ja hyödyistä. 

Arvostaa palvelua, joka luo 

lapsille paremman 

tulevaisuuden.

TAVOITE 2: TOIMINNAN PAINOTUKSEN SIIRTÄMINEN RASKAISTA PALVELUISTA EHKÄISEVÄÄN JA ENNAKOIVAAN TYÖHÖN
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HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

• Moniammatillisen, asiakaslähtöisen ja matalan kynnyksen elintapaohjauksen toteuttaminen 

tiimissä kasvokkain tai sähköisesti, yksilönä tai ryhmässä

• Tiimissä mm. ravintoterapeutti, tiettyyn substanssiin erikoistunut asiantuntija järjestöstä, 

kokemusasiantuntija, lääkäri, fysioterapeutti, psykologi

• Kohderyhmän laajentaminen

• Ihmisen osallisuuden lisääminen omasta hyvinvoinnistaan jo varhain

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvän tiedon/neuvonnan/

aktiviteettien tarjoaminen matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa sekä verkossa

• Koulutusten ja seminaarien järjestäminen

12.6.2020

Järjestöjen ehdotukset

Hyvinvoinnin tila = kaikille 

avoin tila, jossa voi osallistua 

tapahtumiin, päästä mukaan 

toimintaan vapaaehtoisena, 

työkokeiluun, saada 

palveluohjausta. Tila 

sekoittaa erilaisista 

taustoista olevat ja se on 

matalan kynnyksen paikka. 

Hyviä kokemuksia 

hankkeesta, jossa tällaista on 

kehitetty 

www.hyvinvoinnintilat.fi. ---

TAVOITE 2: TOIMINNAN PAINOTUKSEN SIIRTÄMINEN RASKAISTA PALVELUISTA EHKÄISEVÄÄN JA ENNAKOIVAAN TYÖHÖN
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SÄHKÖISET PALVELUT

• Sähköisten neuvonta- ja tietopalvelujen tuottaminen: verkkosivut, Päihdelinkki, Puheeksi 

oton toimintamalli, Tietopuu, Verkkopuntari, Neuvokas perhe, sydän.fi, Muistipuisto

• Chat-ohjauksen kehittäminen ja hyödyntäminen

• Järjestöjen palvelujen kokoaminen Toimeksi.fi-verkkopalvelun alle 

• Tiedon jakaminen eri toimijoiden digipalveluista ja –tuesta

VARHAINEN TUKI JA OSALLISUUS

• Monipuolisen sekä pysyvän että pop up –muotoisen vapaaehtoistoiminnan hyödyntäminen 

ennakoivassa työssä: toimintaryhmät, etsivä työ, kotiin suuntautuvat aktivointikäynnit

• Varhaisen vaiheen jalkautuvien palvelujen lisääminen vertaistukea ja 

kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen 

• Palvelujen suuntaaminen perheille varhaisessa vaiheessa moniammatillisesti ja matalalla 

kynnyksellä, myös jalkautuen ja sähköisesti

• Asiakkaiden osallistaminen kehittämistyöhön

• Kokemusasiantuntijoiden mukaanottaminen palveluohjausprosesseihin

12.6.2020

Järjestöjen ehdotukset

Matalan kynnyksen 

ennaltaehkäisevää 

perhetyötä 

kouluympäristössä sekä 

yhteistyötä koulun 

oppilashuoltohenkilöstön 

sekä alueen sosiaali- ja 

perhepalvelujen sekä 

lastensuojelupalvelujen 

kanssa. Nuoria osallistavat 

kouluyhteistyön mallit.

TAVOITE 2: TOIMINNAN PAINOTUKSEN SIIRTÄMINEN RASKAISTA PALVELUISTA EHKÄISEVÄÄN JA ENNAKOIVAAN TYÖHÖN
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• Järjestöjen aineistojen, materiaalien ja työvälineiden antaminen sote-keskusten 

palveluohjauksen, asiakasneuvonnan ja henkilökunnan kouluttamisen käyttöön

• Palveluohjauksen toteuttaminen järjestökeskusten kanssa kolmannen sektorin 

osallistava ja laaja ehkäisevä työ huomioiden

• Kulttuuripalvelujen tuominen osaksi kuntouttavaa työtoimintaa, kotiin tehtävää 

perhetyötä, vammaispalveluja, syrjäytymisen ehkäisyn palveluja ja 

mielenterveyspalveluja

12.6.2020

Järjestöjen ehdotukset

Kulttuurihyvinvointi-

palveluja - kulttuuristen 

oikeuksien turvaaminen. 

Esim. kulttuuripassi ja 

kulttuurilähete sekä muita 

kulttuuripalveluja osana 

sosiaalipalveluja. ---

TAVOITE 2: TOIMINNAN PAINOTUKSEN SIIRTÄMINEN RASKAISTA PALVELUISTA EHKÄISEVÄÄN JA ENNAKOIVAAN TYÖHÖN
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• Terveyden ja hyvinvoinnin personal trainerin palvelumuotoilu

• Moniammatillisten ennaltaehkäisevien kuntoutus- ja elintapaohjauspalvelujen tuottaminen 

myös etäpalveluin

• Asiakkaiden matalan kynnyksen neuvonta apteekista käsin farmasia-alan asiantuntijoiden 

toimesta

• Puoliautomaattisten monitorointipalvelujen tuottaminen: tiedon automaattinen 

analysointi, reagointi koordinaattorin toimesta

• Terveydentilan ja työkyvyttömyyden riskin tunnistaminen (työ)terveydenhuollon sähköisten 

kartoitusten tuloksia profiloimalla ja algoritmeja toteuttamalla

• Datan kerääminen jo ennen sairastumista tai diagnoosia

• Turvallisuuden tunteen luominen sekä asiakkaalle että omaisille teknologian avulla

12.6.2020

Yritysten ehdotukset

Terveyden ja hyvinvoinnin 

personal trainer. Osa 

asiakkaista voisi hyötyä 

valmennuspalveluista, 

eräänlaisesta "terveyden ja 

hyvinvoinnin personal

trainer"-palvelusta.

TAVOITE 2: TOIMINNAN PAINOTUKSEN SIIRTÄMINEN RASKAISTA PALVELUISTA EHKÄISEVÄÄN JA ENNAKOIVAAN TYÖHÖN
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• Elintapaohjauksen toteuttaminen verkossa tai kasvokkain

• Arjen avun tarjoaminen perheisiin 

• Monialainen palveluneuvonta ja varhainen tuki ammattilaisen työparina

• Vertaistuen antaminen 

• Vapaaehtoistyö esim. auttavissa puhelimissa

12.6.2020

Kokemusasiantuntijoiden ehdotukset

Perustason ehkäisevää 

työtä tarjoamalla sekä 

elintapaohjausta. 

Ryhmätapaamisia ja/tai 

mobiilisovellustapaamisia. 

Vertaistukea ja 

kurssituksia.

TAVOITE 2: TOIMINNAN PAINOTUKSEN SIIRTÄMINEN RASKAISTA PALVELUISTA EHKÄISEVÄÄN JA ENNAKOIVAAN TYÖHÖN
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• Elintapaohjauksen laaja-alaistaminen tuomalla mukaan kulttuuripalveluita

• Elintapaohjauksen verkostojen kehittäminen ja ylläpito

• Ikäihmisten hyvien ennaltaehkäisevien käytäntöjen luominen ja jakaminen, esim. 

Etsivä/löytävä työ, Voimaa vanhuuteen –toiminta, Elämäni eläkevuodet -valmennus

• Hyvien käytäntöjen kehittäminen ja jakaminen

• Maakunnallisen palveluohjauksen mallin kehittäminen

• Uusien palveluinnovaatioiden luominen

• Tukimateriaalien ja verkkosivujen tekeminen

• Moniammatillisen yhteistyön tukemista ja toimintamuotojen kehittämistä

• Järjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden sekä sote-keskustoimijoiden 

kouluttaminen yhteisen työn organisoimiseksi

• Asiantuntijaresurssin tarjoaminen

12.6.2020

Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden ehdotukset

--- Kulttuurilla ja taiteella 

on tutkitusti monia 

hyvinvointivaikutuksia 

esimerkiksi mielen 

hyvinvointiin. Tähän tulee 

luoda valtakunnallinen / 

alueellisia malleja, miten 

elintapaohjauksessa 

voidaan tuoda asiakkaalle 

esiin mahdollisuuksia 

osallistua taiteeseen, 

kulttuuriin ja luovaan 

toimintaan, jotka tukevat 

hänen hyvinvointiaan.

TAVOITE 2: TOIMINNAN PAINOTUKSEN SIIRTÄMINEN RASKAISTA PALVELUISTA EHKÄISEVÄÄN JA ENNAKOIVAAN TYÖHÖN
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Sidosryhmien ehdotukset sote-keskuksen

tavoitteiden saavuttamisessa 

Tavoite 3: Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden 

parantaminen

12.6.202052



53

Osallistujien ehdotusten jakautuminen palveluiden laadun ja 

vaikuttavuuden parantamiseksi

12.6.2020



TUTKIMUS 

• Tutkimuksen tuloksina syntyneiden uusien hyvien käytäntöjen, innovaatioiden ja 

työmenetelmien käyttöönotto ja juurruttaminen

• Yhteisten toimintamallien kehittäminen sote-organisaatioiden sisäiseen ja väliseen TKI-

yhteistyöhön

• Yhteistyörakenteen mallintaminen ja tutkimusyhteistyön lisääminen paikallisen 

korkeakoulun kanssa

• Tutkimuksen kytkeminen opetustyöhön

• Tutkimustulosten jakaminen

• Datan keräämisen helpottaminen

MITTARIT

• Asiakas- ja potilastietojärjestelmään integroitujen sosiaalihuollon mittareiden käyttö

• Yhteisten mittareiden käyttöönoton puolesta toimiminen

• Validoitujen mittareiden luominen ja hyödyntäminen annetun elintapaohjauksen 

toteutumiselle ja vaikuttavuudelle

12.6.2020

Kuntien ehdotukset

--- Arviointimittarit esim. 

annetun elintapaohjauksen 

toteutumiselle ja 

vaikuttavuudelle ja näiden 

mittareiden kytkeminen 

sekä sote-keskuksen että 

sen toimialueella toimivien 

kuntien 

johtamisjärjestelmiin. ---

TAVOITE 3: PALVELUIDEN LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN
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MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ

• Monialaisen palvelutarvearvioinnin toteuttaminen 

• Moniammatillisten konsultaatiomahdollisuuksien lisääminen

• Sote- ja kulttuuritoimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen

• Kulttuurisen palvelutarjottimen yhteiskehittäminen sote-palveluiden käyttöön

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN

• Potilas- ja asiakastiedon kirjaamiskäytäntöjen yksinkertaistaminen, yhtenäistäminen, 

koordinointi ja kehittäminen rakenteelliseen suuntaan  tiedonkeräämisen helpottaminen

• Kansansairauksien seurantamallien yhdenmukaistaminen alueella

• Omaseurannan edistäminen, omien tietojen hyödyntämisen mahdollistaminen

• Hoitosuunnitelman sähköisen seurantajärjestelmän toteuttaminen

12.6.2020

Kuntien ehdotukset

Monialainen 

palvelutarvearviointi. 

Tehdään yhdessä laaja-

alaisesti 

palvelutarvearviointia yli 

sektorirajojen, 

huomioidaan erityistä tukea 

tarvitsevat asiakkaat, 

mahdollisesti uusien 

toimintatapojen 

palveluiden kokeilua.

TAVOITE 3: PALVELUIDEN LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN
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TUTKIMUS

• Tutkimuksen ja hankkeiden tuloksina syntyneiden uusien hyvien käytäntöjen, 

innovaatioiden ja tehokkaiden työmenetelmien systemaattinen käyttöönotto ja 

juurruttaminen

• Ajankohtaisen tutkimustiedon tuottaminen ja jakaminen päihdetyön laadun ja 

vaikuttavuuden kehittämisen tueksi

• Tutkimusten ja hankkeiden tulosten jakaminen

LAATU JA VAIKUTTAVUUS 

• Vaikuttavien työmenetelmien toteuttaminen ja kehittäminen, mm. Lapset puheeksi –

koulutus, Tulppa-valmennus, Neuvokas perhe –menetelmä, Sydänkuntoutus, Sydänmerkki

• Työmenetelmien matalan kynnyksen kokeilujen pilotointi ja arviointi 

• Dialogisen ja avoimen toimintakulttuurin juurruttaminen osaksi laadun ja arvioinnin 

seurantatyötä

• Asiakkaan ohjaaminen digipalveluista elintapa- ja liikuntaneuvontaan

12.6.2020

Järjestöjen ehdotukset

Asiakasresponsiivisuudella

vaikuttavuutta. 

Tutkimustietoa hyvistä 

käytännöistä, palvelujen 

arvioinneista, uusista 

kehittämisinstrumenteista, 

asiakaslähtöisyyden 

edistämisen keinoista ja 

tulosten hyödyntämisestä 

laajemmin.

TAVOITE 3: PALVELUIDEN LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN
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MITTARIT JA ARVIOINTI

• Elämänlaatumittariston kehittäminen palvelusuunnittelun tueksi: perheiden tilanteen 

kuuleminen ja lasten osallistaminen mukaan palvelusuunnitteluprosessiin

• Mittareiden asiakaslähtöisyyden lisääminen

• QuIRC- ja QuIRC-SA-mittareiden käyttöönoton edistäminen

• Kulttuurihyvinvoinnin vaikuttavuuden arviointi

• Validoitujen mittareiden luominen asiakasturvallisuudelle

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN

• Järjestöjen neuvontapalvelujen tuottaman tiedon saattaminen paremmin palvelujen 

kehittämiskäyttöön

• Osallistuminen järjestelmien integraatioon ja potilastietojärjestelmän kehittämiseen 

asiakastietojen tasolla

• Kansallisen digitaalisen tietovarannon kokoaminen vaikuttaviksi todetuista mielenterveyttä 

edistävistä ja ongelmia ehkäisevistä työmenetelmistä

12.6.2020

Järjestöjen ehdotukset

Kirjaamista ajatellen 

voisimme olla osallisina 

esimerkiksi 

potilastietojärjestelmiä 

kehitettäessä ja selkeitä 

fraaseja luotaessa 

kirjaamisen tueksi ihan 

asiakastietojen tasolla. 

Oman asiakaskuntamme 

kohdalla olemme hyvin 

perillä arjen muutoksista 

asioista, joilla on 

merkitystä vaikka hoitoa 

suunniteltaessa.

TAVOITE 3: PALVELUIDEN LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN
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OSALLISUUS JA KOKEMUSTIETO

• Asiakkaiden äänen tuominen kehittämistyöhön, kokemustoimijoiden mukaanotto

• Kokemusasiantuntijuus-, osallisuus- ja vertaistukikouluttaminen

• Lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulemisen tukeminen

• Palveluiden testaus kohderyhmällä

• Asiakaspalautekyselyjen toteuttaminen säännöllisesti, asiakasraatien hyödyntäminen

• Perheiden kokemustiedon kartoittaminen arjen sujuvuudesta ja hyvinvoinnista

• Asiakkaan, ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan osaamisen yhdistäminen asiakkaan 

hyvinvoinnin tueksi

• Asiakkaan kuuleminen tarkalla korvalla palvelutarpeen tunnistamisessa

• Kokemusasiantuntijoiden systemaattinen mukaanotto palvelujen kehittämiseen 

• Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen työparimallin kehittäminen

12.6.2020

Järjestöjen ehdotukset

Kirjaamista ajatellen 

voisimme olla osallisina 

esimerkiksi 

potilastietojärjestelmiä 

kehitettäessä ja selkeitä 

fraaseja luotaessa 

kirjaamisen tueksi ihan 

asiakastietojen tasolla. 

Oman asiakaskuntamme 

kohdalla olemme hyvin 

perillä arjen muutoksista 

asioista, joilla on 

merkitystä vaikka hoitoa 

suunniteltaessa.

TAVOITE 3: PALVELUIDEN LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN
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PALVELUJEN DIGITALISOINTI

• Digipalvelujen tuominen ihmisten tietoisuuteen

• Eri asiakasryhmät tavoittavan digituen kehittäminen

• Nuorten valtakunnallisen yksilötuen organisointi digitaalisesti (Sekasin-chat)

• Digitaalisen perhetyön tekeminen

• Digitaalisen keskusteluavun ja neuvonnan ylläpito 

• Tiedon ja live-palveluiden tuottaminen omahoidon ja ennaltaehkäisyn tueksi

• Digipalveluiden käyttöönoton pilotointi ja käytettävyyden arvioiminen

12.6.2020

Järjestöjen ehdotukset

Ohjautuminen 

digipalveluista 

elintapaneuvontaan ja 

liikuntaneuvontaan. 

Digitaalisia 

omadiagnosointipalveluita ja 

terveyskyselyitä ollaan 

kehitetty hyvällä vauhdilla. 

Nyt olisi syytä saada 

toimimaan myös tällaisista 

digipalveluista ohjautumien 

elintapaneuvontaan ja 

liikuntaneuvontaan. Toki 

tämä vaatii myös sen, että 

jokaisessa kunnassa saadaan 

nämä kyseiset palvelut 

järjestettyä ja toimimaan.

TAVOITE 3: PALVELUIDEN LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN
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• Hoidon vaikuttavuuden mittaaminen ja tutkimustyön tekeminen

• Mittarin kehittäminen päihdehoidon vaikuttavuuteen ja kuntoutussuunnitelman arvioon

• Kirjaamisen kehittäminen järjestelmäntuottajan kanssa

• Vaikuttavien työmenetelmien toteuttaminen ja kehittäminen, mm. Minnesota-hoito, 

kotihoidon resurssien ohjaus ja palvelutarpeen selvittäminen kerätyn datan perusteella

• Validoitujen mittareiden hyödyntäminen kuntoutuksen vaikutusten seuraamisessa

• Yhteydenottaminen kuntoutujiin digitaalisin kanavin

• Hoivaprosessien ohjaaminen tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti teknologian avulla

12.6.2020

Yritysten ehdotukset

Mittaamme jo nyt hoidon 

vaikuttavuutta, teemme sen 

osalta omaa tutkimustyötä 

sekä kehitämme mm. 

mittaria päihdehoidon 

vaikuttavuuteen ja 

kuntoutussuunnitelman 

arvioon. Olemme myös 

kirjaamista ja sen 

kehittämistä tehneet 

järjestelmän tuottajan 

kanssa, että se vastaisi 

enemmän käytäntöjä ja 

palvelualaa.

TAVOITE 3: PALVELUIDEN LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN
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• Tutkimusrekrytointi, osallistuminen tutkimuksiin tutkittavana tai koehenkilönä

• Potilas- ja asiakastiedon kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta

• Asiakkaiden äänen tuominen kehittämistyöhön

12.6.2020

Kokemusasiantuntijoiden ehdotukset

Kokemusasiantuntijat ja 

vertaistuki mukaan 

hoitotyöhön ammattilaisten 

rinnalle sote-keskuksiin. 

Hyödyllistä käyttää näitä 

myös monien sairauksien 

(päihde ja mielenterveys 

ym.) arvioinneissa.

TAVOITE 3: PALVELUIDEN LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN
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• Tutkimustiedon tuottaminen hyvistä (työ)käytännöistä, palvelujen arvioinneista, uusista 

kehittämisinstrumenteista, asiakaslähtöisyyden edistämisen keinoista, kilpailuttamisesta ja 

tulosten hyödyntämisestä laajemmin

• Tieteiden välisten lähestymistapojen ja aineistojen hyödyntäminen

• Vaikuttavien työmenetelmien toteuttaminen ja kehittäminen: StopDia- ja Finger-mallit, 

hoitoketjujen sujuvoittaminen datan avulla

• 3x10d-elämäntilannemittarista syntyvän määrällisen tiedon hyödyntäminen asiakkaiden 

palvelutarpeen tunnistamisessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa

• Tiedolla johtamisen kehittäminen

• Tiedon hankkiminen valtakunnallisista verkostoista ja sen jakaminen

• Uusien palveluinnovaatioiden luominen yhdessä muiden ammattilaisten kanssa

• Liikunta- ja elintapaneuvonnan kehittäminen niin, että se huomioidaan myös asiakas- ja 

potilastietojen kirjaamiskäytännöissä

• Digisosiaalityön tuominen tietoisuuteen ja kehittäminen

• Palvelujen digitalisointi asiakkaiden kanssa yhdessä

12.6.2020

Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden ehdotukset

Hankitaan tietoa 

valtakunnallisista 

verkostoista ja muiden 

kokemuksista, seurataan 

valtakunnallista 

kehittämistyötä ja muiden 

maakuntien tekemistä, 

luetaan artikkeleita ja 

välitetään tietoa 

maakunnan toimijoille 

sidosryhmäkirjeillä, 

kehittäjä-

verkostotapaamisissa ja 

postituksissa. ---

TAVOITE 3: PALVELUIDEN LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN
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Sidosryhmien ehdotukset sote-keskuksen

tavoitteiden saavuttamisessa 

Tavoite 4: Palveluiden monialaisuuden ja 

yhteentoimivuuden varmistaminen

12.6.202063



64

Osallistujien ehdotusten jakautuminen palveluiden monialaisuuden 

ja yhteentoimivuuden varmistamiseksi

12.6.2020



• Monialaisen palveluohjauksen toteuttaminen

• Sote-rajan ylittävän omatyöntekijän roolittaminen

• Palveluketjun vastuiden tehokas jakaminen ja palvelujen koordinointi

• Eri sektoreiden palveluiden tutuiksi tekeminen niin ammattilaisille kuin asiakkaillekin

• Yhteiskehittämistyöpajojen järjestäminen palvelujen käyttäjien, kokemusasiantuntijoiden, 

tuottajien ja verkostojen kesken

• Yhteissuunnittelun ja -kehittämisen osaaminen

• Verkko-ohjauksen ja sähköisen palveluohjauksen lisääminen

• Geneerisen palveluohjauksen hallintamallin rakentaminen paljon palveluja käyttävien 

tunnistamiseen

• Jalkautuvan ja etsivän työn tekeminen

• Matalan kynnyksen palvelujen tarjoaminen

• Kokemustoimijoiden asiantuntijuuden hyödyntäminen 

• Asiantuntijakoulutusten järjestäminen: osallisuus, päihdetyö

12.6.2020

Kuntien ehdotukset

Moniongelmaiset asiakkaat 

hyötyisivät 

omatyöntekijästä, joka 

pääongelmasta riippuen 

voisi olla joko sosiaali- tai 

terveysalan työntekijä, 

mutta jolla olisi oikeus 

yhdessä asiakkaan kanssa 

koordinoida sosiaali- ja 

terveysammattilaisten 

verkostomaista yhteistyötä 

asiakkaan ympärillä.

TAVOITE 4: PALVELUIDEN MONIALAISUUDEN JA YHTEENTOIMIVUUDEN VARMISTAMINEN

65



• Monialaisen palveluohjauksen toteuttaminen

• Yhteisten toimintamallien auki kirjaaminen ja niiden esiintuonti

• Eri sektoreiden palveluiden tutuiksi tekeminen niin ammattilaisille kuin asiakkaillekin

• Ohjauksen ja neuvonnan kohdentaminen tietyille sairaus- ja vammaryhmille

• Yhteissuunnittelun ja -kehittämisen osaaminen

• Asiakkaan äänen tuominen esiin tehokkaasti ja systemaattisesti

• Digituen tarjoaminen

• Paljon palveluja käyttävien tunnistaminen ja määrittely

• Viittomakielen asiantuntemuksen tarjoaminen osaamiskeskuksiin

• Jalkautuvan ja etsivän työn tekeminen

• Matalan kynnyksen palvelujen tarjoaminen

• Kokemustoimijoiden asiantuntijuuden hyödyntäminen 

• Asiantuntijakoulutusten järjestäminen: perhehoito, päihdetyö, yhteistyö ja yhteentoimivat

työtavat, asiakaspalvelu, vertaistuki, kokemusasiantuntijuus, osallisuus, 

palvelujärjestelmän rakenne, saavutettavuus ja esteettömyys

12.6.2020

Järjestöjen ehdotukset

Alueellisen monialaisen 

yhteistyön vahvistamista: 

kun ihmiset jonottavat 

julkisiin palveluihin, joihin 

on jonoa, järjestötoimijat 

pystyvät ottamaan 

odotusaikana koppia 

ihmisestä - tarjoamaan 

tukea, keskusteluapua sekä 

mielekästä toimintaa -

esim. vertaisryhmiä, 

asiointiapua tmv.

TAVOITE 4: PALVELUIDEN MONIALAISUUDEN JA YHTEENTOIMIVUUDEN VARMISTAMINEN
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• Etävastaanottojen tarjoaminen

• Digituen tarjoaminen

• Farmasia-alan ammattilaisen hyödyntäminen asiakastarpeiden tunnistamisessa

12.6.2020

Yritysten ehdotukset

Yksityisillä palveluntuottajilla 

on jo nyt ratkaisumalleja 

moniammatillisten 

digitaalisten palveluiden 

hyödyntämiseen sote-

keskuksissa. Yksityisten 

yritysten käytössä olevat 

mobiilisovellukset 

mahdollistavat yleislääkärin 

vastaanoton lisäksi esimerkiksi 

matalan kynnyksen psyk-

palvelut tai vaikkapa 

sosiaaliohjaajan 

etävastaanottopalvelut. 

Työkalut ovat olemassa ja 

niitä kannattaisi ottaa 

käyttöön.

TAVOITE 4: PALVELUIDEN MONIALAISUUDEN JA YHTEENTOIMIVUUDEN VARMISTAMINEN
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• Toimiminen ”tulkkina” selventämässä asiakkaille mm. asiantuntijakieltä sekä palveluihin 

ja niiden sisältöihin liittyviä asioita

• Vertaistuen järjestäminen

• Monialainen ohjaus ja neuvonta

• Eri toimijoiden yhteisten yhteistyömallien ja -käytäntöjen kehittäminen

12.6.2020

Kokemusasiantuntijoiden ehdotukset

Paikallista vertaistukea. 

Erityisen vaikeassa 

asemassa oleville paikallisia 

vertaisryhmiä vahvistamalla 

voisi helpottaa tuen piiriin 

pääsyä.

TAVOITE 4: PALVELUIDEN MONIALAISUUDEN JA YHTEENTOIMIVUUDEN VARMISTAMINEN
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• Moniammatillisten asiantuntija- ja kehittämisverkostojen puolesta puhuminen ja 

hyödyntäminen

• Moniammatillisen valtakunnallisen mallin kehittäminen sosiaalialalle

• Sähköisten palveluiden koordinointi yhteen paikkaan

• Johtajien ja esihenkilöiden kouluttaminen monialaiseen ja yhteensovittavaan johtamiseen

12.6.2020

Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden ehdotukset

--- Sosiaalialan 

kehittämiskeskukset ovat 

valmis valtakunnallinen ja 

maakunnallinen instituutio, 

joiden kautta sosiaalialaa 

voitaisiin kehittää jos näin 

haluttaisiin.

TAVOITE 4: PALVELUIDEN MONIALAISUUDEN JA YHTEENTOIMIVUUDEN VARMISTAMINEN
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Huomioitavia asioita toimenpiteiden 

toteuttamisessa sidosryhmien 

mielestä

Mikä olisi erityisen tärkeää ottaa huomioon 

toimenpiteiden toteuttamisessa? 

12.6.202070



71

Osallistujien ehdotusten jakautuminen

Mikä olisi erityisen tärkeää ottaa huomioon toimenpiteissä

12.6.2020
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Tärkeää tulevaisuuden sote-keskuksen toteuttamisessa

12.6.2020

Sote-keskusten palvelujen toimivuus perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, järjestöjen roolin 

vahvistamiseen palvelutarjonnassa sekä asiakaslähtöiseen palvelukehitykseen. Nämä mahdollistavat mm. 

matalan kynnyksen palvelujen saatavuuden, ennakoivan työn kehittämisen sekä monipuoliset ja -kanavaiset 

asiointitavat.

oJärjestöjen roolin vahvistaminen tarkoittaa paitsi asiantuntemuksen ja jo olemassa olevien palvelujen, 

myös osaamisverkostojen ja järjestöjen sijainnin hyödyntämistä asiakkaan ”iholla” 

oPalvelujen koordinoinnin selkeät raamit sekä yhteistyön tasojen ja tapojen määrittely monipuolistaa 

sote-palveluita, lisää ammattilaisten osaamista ja parantaa palvelujen laatua

o Ihmisryhmien osallisuuden varmistaminen ja henkilöstön kouluttaminen tukevat tehokkaiden ja 

järkevien palvelupolkujen suunnittelua sekä toteuttamista inhimillisellä ja asiakaslähtöisellä otteella 



MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ

• Palvelujen koordinointi laajemmin kuin kuntatasolla: yhteneväiset linjaukset käyttöön helpottamaan työntekijöiden 

liikkumista kuntien välillä

• Eri toimijoiden roolien, vastuiden ja yhteistyötapojen selkeä määrittely 

• Jo olemassa olevien yhteistyökuvioiden hyödyntäminen: yhteistyö eri järjestö-/hyvinvointikoordinaattoreiden ja 

kehittämiskoordinaattorin välillä

• Moniammatillisten yhteisvastaanottojen käyttöönotto 

MATALAN KYNNYKSEN PALVELUT JA VERTAISTUKI

• Terveys- ja hyvinvointikioskien pystyttäminen keskeisille alueille: esim. elintapaneuvontaa, verenpainemittausta, 

rokotuksia

• Vertaistukipalveluiden kehittäminen ammattilaisten rinnalla

• Vertaistuki- ja kokemusasiantuntijakoordinaattorien palkkaaminen

ENNALTAEHKÄISY

• Kattavan tiedon ”elintapaohjauksen palvelutarjottimen” käyttöönottaminen ja sen vaikuttavuusmittarointi

12.6.2020

Kuntien näkemys
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HENKILÖSTÖN KOULUTTAMINEN 

• Sote-ammattilaisten digi- ja sometaidoissa

• Mielenterveysongelmien tunnistamisessa 

• Erikoistason konsultaatioiden perusteissa muille ammattilaisille 

• Johtamistaidoissa: valmentavan ja palvelevan johtamisen mallien käyttöönotossa

SÄHKÖISET PALVELUT OSANA PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ 

• Etäkonsultaatiomahdollisuuksien kehittäminen

• ”Pehmeiden vaikuttavuusmittareiden” luominen asiakaskokemuksen mittaamiseksi

• Digitaalisten palvelujen jatkuvan käyttötuki- ja verkoston rakentaminen

• Kuntien kulttuuripalveluiden haastaminen entistä laajempaan etäpalveluiden tuottamiseen

• Monipalveluasiakkaiden käyntien kirjaamisen mahdollistaminen yhdelle alustalle

OSALLISUUDEN TUKEMINEN

• Jalkautuminen eri ihmisryhmien kuulemisessa palveluiden kehittämiseksi varhaiskasvatukseen, kouluihin, 

nuorisotaloille ja urheiluseuroihin

12.6.2020

Helposti tavoitettavat 

etäpalvelut, joihin 

kaikilla asiakkailla 

mahdollisuus osallistua. 

Kuntien näkemys
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MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ

• Verkostotyöhön panostaminen lisäämällä ammattilaisten teema- ja yksikkökohtaisia 

verkostoja

• Yhteistyön toimivuuden edistäminen sote-keskusten järjestö- ja 

sidosryhmäyhdyshenkilöiden toimesta 

• Kumppanuuspöytämallin ja muiden kehittämishankkeiden aktiivinen hyödyntäminen 

yhteiskehittämisessä 

PALVELUJEN JA PALVELUPROSESSIEN SUUNNITTELU

• Palveluprosessin kuvaaminen, laatukriteerien ja mittareiden määrittäminen yhteisesti 

• Asiakkaan henkilökohtaisen palvelupolun rakentaminen julkisen puolen sekä järjestöjen palveluita yhdistellen 

• Yhdenmukaisten, elämänlaatua parantavien asiakassuunnitelmien varmistaminen ja läheisten huomioiminen 

• Alueellisten ja paikallisten palvelutarjottimien suunnittelu ja koonti yhdelle alustalle

• Yhdistettyjen hoito- ja palvelusuunnitelmien käyttäminen ja asiakkaan jatkopolun räätälöinnin varmistaminen

• Case managerien hyödyntäminen palveluketjujen yhteensovittamisen tehostamisessa yhtenäisissä 

asiakassegmenteissä 

• Tietojen kirjaamisen yhdenmukaisuuden ja laadun kehittäminen

12.6.2020

Hoitopolku pitää olla 

helposti kaikkien 

osapuolten saatavilla. 

Järjestötyö on osa 

hoitopolkua.

Järjestöjen näkemys

75



MATALAN KYNNYKSEN PALVELUT 

• Yhden luukun palvelujen varmistaminen: käyttöön koordinoiva taho, joka yhteensovittaa 

tuen tarjoajat ja sitä tarvitsevat 

• Yhteyshenkilön nimittäminen asiakkaalle ensimmäisestä yhteydenotosta

• Omakielisen ohjeistuksen ja neuvonnan saatavuuden varmistaminen maahanmuuttajalle 

• Työkokeilut ja kuntouttava työtoiminta matalalla kynnyksellä osaksi kuntoutusta 

SÄHKÖISET PALVELUT OSANA PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ 

• Kuntien verkkosivujen yksinkertaistaminen 

• Anonyymien neuvontakanavien perustaminen 

• Sähköisen vertaisfoorumin perustaminen

• Erityisryhmien ja saavutettavuuden huomioiminen digipalvelujen kehittämisessä 

12.6.2020

Palvelutarjottimet ja 

kuntalaisten maksuton 

kouluttaminen 

sähköisten palveluiden 

käyttämiseen.

Järjestöjen näkemys
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HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

• Järjestöjen, lääkäreiden ja kunnan työntekijöiden yhteisten koulutusten lisääminen 

luottamuksen ja asiakasymmärryksen vahvistamiseksi

• Kokemusasiantuntijoiden ja muiden asiakaskokemusta edustavien hyödyntäminen koulutuksissa

• Järjestöjen viestintä- ja menetelmäosaamisen sekä verkostojen laaja-alainen hyödyntäminen 

sote-keskusten osaamisen laajentamisessa 

• Asiakasymmärryksen syventäminen (erityispiirteet, esteettömyys, inhimillinen kohtaaminen)

• Henkilöstön tietojärjestelmäkoulutusten järjestäminen

OSALLISUUDEN TUKEMINEN 

• Osallisuuden yhdenvertaisuuden lisääminen alueellisessa yhteistyössä: pienten toimijoiden, kuntien vanhus-, lapsi-

ja vammaisneuvostojen sekä muiden ihmisryhmien erityistarpeiden huomioinnin varmistaminen 

• Yritysten, yhdistysten ja asiakkaiden innostaminen palvelujen kehittämiseen säännöllisesti (erityisesti nivelvaiheet)

• Asiakkaan osallisuuden varmistaminen omassa asiassaan vuorovaikutuksen ja tiedon jakamisen kautta 

• Selkokielisyyden varmistaminen ja avustajan läsnäolon salliminen yhteiskehittämisen eri muodoissa

• Avoimien ja saavutettavien kohtaamispaikkojen perustaminen: mm. tapahtumia, vapaaehtoistoimintaa, työkokeiluja 

ja palveluohjausta

12.6.2020

Osallisuuden ja 

aktiivisen 

kansalaistoiminnan 

mahdollistaminen 

tärkeää, jotta ihmiset 

voivat itse vaikuttaa 

palveluihin.

Järjestöjen näkemys

77



ENNALTAEHKÄISY JA VERTAISTUKI 

• Järjestöjen roolin vahvistaminen osana palveluketjuja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa 

• Eri ongelmatilanteisiin varautuminen asiakkaan polun vaiheissa 

• Ennaltaehkäisevän työn toimintamallien vieminen osaksi sote-keskusten perustyötä

• Kokemusasiantuntijoiden/vertaistoimijoiden hyödyntäminen etsivässä sosiaalityössä 

ammattilaisten työpareina

• Kokemusasiantuntijavastaanottojen perustaminen sote-keskuksiin ja vastaanottoajoista 

tiedottaminen monikanavaisesti 

• Perhepalveluiden yhtenäistäminen ja panostukset ennaltaehkäisevään työhön: koko perheen 

huomioiminen yhden perheenjäsenen sairastuessa 

• Luontoläheisten menetelmien hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä työssä

• Hyvinvointineuvolan perustaminen palvelemaan ihmisiä kaikissa elämänvaiheissa

12.6.2020

Ennaltaehkäisy on 

avain siihen, että 

tulevaisuuden sote-

keskuksen tavoitteet 

voidaan saavuttaa. 

Yhteistyöhön kuntien 

eri sektorien lisäksi 

tarvitaan myös 

alueen järjestöt.

Järjestöjen näkemys
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MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ

• Yhteiset kumppanuussäännöt järjestöille, yrittäjille, seurakunnalle, jne. 

• Verkkoalustan perustaminen esim. eri sektoreiden palvelutuottajille yhteistyön lisäämiseksi

• Ammattitaitoiset kulttuurialan toimijat ja CAM-hoitajat (täydentävien ja vaihtoehtoisten 

hoitomuotojen ammattilaiset) osaksi palveluntarjoajia ja hoitotiimejä

MATALAN KYNNYKSEN PALVELUT 

• Selkokielisyyden ja saavutettavuuden takaaminen tarvittavan hoidon löytämiseksi 

• Anonyymiryhmäpalvelujen järjestäminen

• Isien osallisuuden tukeminen ja matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksien lisääminen

• Taidemenetelmien hyödyntäminen sote-palvelujen suunnittelussa

SÄHKÖISET PALVELUT OSANA PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ

• Chatbottien hyödyntäminen verkkosivuilla

12.6.2020

Asiakkaan mielipidettä 

kysyttäessä tulisi ottaa 

huomioon kaikenlaiset 

asiakkaat ja tehdä 

palautteen anto 

mahdollisimman 

helpoksi (vrt. 20-

vuotias nuori - 85-

vuotias eläkeläinen). 

Palautetta pitäisi 

pystyä antamaan 

muutenkin kuin 

digitaalisesti.

Yritysten näkemys
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MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 

• Sote-ammattilaisten ja esim. taidealan toimijoiden yhteistyön lisääminen työpajojen 

muodossa 

• Järjestöosaamisen ja tietotaidon laajempi hyödyntäminen 

• Arvostavan kumppanuuden ja kohtaamisten korostaminen asiakastyössä 

SÄHKÖISET PALVELUT OSANA PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ 

• Systemaattisen ja standardoidun oire-/tarvekyselyn laatiminen

• Tiedon kulun varmistaminen (yhteisellä potilastietojärjestelmällä) opiskelu-

/työterveyshuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoiden työn 

tehostamiseksi

12.6.2020

Moniammatillisessa 

yhteistyössä tärkeää 

että kukin 

asiantuntija toimii 

omalla 

osaamisalueellaan, 

mutta asiakasta 

katsotaan 

kokonaisuutena.

Kokemusasiantuntijoiden ja kansalaisten näkemys
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MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ

• Korkeakouluyhteistyön systematisointi: alueellisten TKI-ekosysteemien hyödyntäminen sote-

keskusten kehittämistyössä 

• Yhteensovittavan johtamisen hyödyntäminen siilojen välisten tavoitteiden sekä vastuiden 

asettamiseksi ja seuraamiseksi 

• Konsultaatio- ja lähetekäytäntöjen sujuvoittaminen palveluiden välisten organisaatiorajojen 

hälventämiseksi 

LAATU JA MITTARIT 

• Asiakassegmentoinnin kehittäminen Diakin 3X10D-elämäntilannemittaria hyödyntäen 

• Vaikuttavuuden mittarien käyttöönotto kaikissa organisaatioissa tehokkaiden palvelujen 

turvaamiseksi 

• Sosiaalihuollon mittarien suunnittelu ja kehittäminen 

12.6.2020

Moniammatillinen 

yhteistyö on 

onnistumisen tae 

asiakassuunnitelmien 

laatimisessa!

Tutkimus-, koulutus- tai kehittämisorganisaatioiden 

näkemys
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HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

• Perhepalvelutarjoajien kouluttaminen eri perhetilanteista ja perheiden osallistamisesta

• Tutkimus- ja kehittämistoiminnan liittäminen osaksi jokaisen työntekijän työnkuvaa

• Johtamisen kehittäminen: yhteistä koulutusta, tutkimuksellista kehittämistoimintaa, 

työnohjausta ryhmissä

• Järjestöjen tietotaidon jakaminen kuntouttavasta toiminnasta

ENNALTAEHKÄISY JA VERTAISTUKI

• Ryhmätoiminnan lisääminen eri teemojen ympärille 

• Ennaltaehkäisevän työn työntekijöiden riittävyyden varmistaminen 

OSALLISUUS

• Asiakaslähtöisen palvelumuotoilun hyödyntäminen uusien palvelujen käytettävyystestauksilla 

ja asiakaspalautetta keräämällä

12.6.2020

Liikaa keskitytään 

sekundaaripreventioon ja 

terveysnäkökulmaan, kun 

pitäisi keskittää enemmän 

voimavaroja hyvinvointiin 

ja sen edellytyksien 

edistämiseen, kuten 

ihmisten omaan 

toimijuuteen (taidot ja 

kyvyt) edistää hyvinvointia 

kokonaisvaltaisesti 

(fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen).

Tutkimus-, koulutus- tai kehittämisorganisaatioiden 

näkemys
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Terveisiä Tulevaisuuden sote-keskus

-ohjelman valmisteluun 

12.6.202083



Toiveissa yhteistyötä, osallisuutta ja rohkeutta

Terveisissä täydennetään pitkillä pohdinnoilla aikaisempia vastauksia yhteistyön ja osallisuuden 

tärkeydestä tulevaisuuden sote-keskuksessa: 

• Tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä ja yhdessä tekemistä, laaja sidosryhmien verkosto mukaan jo 

alkuvaiheessa: soteen liittyvien järjestöjen ja palveluntuottajien lisäksi mukaan mm. Kela ja 

kulttuuritoimijat

• Tarvitaan järjestösektorin osaaminen, matalan kynnyksen palvelut, verkostot ja ammattilaiset 

aidosti, kattavasti ja tasavertaisesti mukaan ihmisten hyvinvoinnin tukemiseen − näennäisestä 

osallistamisesta aitoon yhteissuunnitteluun ja –kehittämiseen sekä osaksi sote-keskuksen toimintaa 

ja palveluketjuja

• Tarvitaan asiakas palvelusuunnittelun lähtökohdaksi ja toiminnan keskiöön − asiakaslähtöisiä 

kokonaisuuksia ”teoreettisen” palvelumuotoilun sijaan

Osallistujat tuovat esiin myös tarpeen uudenlaiselle out of the box -tyyppiselle ajattelulle ja 

lähestymistavalle. He myös kiittävät ahkerasti mahdollisuudesta osallistua ja tuoda esiin omia 

mielipiteitä.
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”Muutoksia asenteisiin, työnkuviin, 

tiloihin ja yhteyksiin tarvitaan!

Voimia, viisautta ja väkevää tahtoa! 

Mikäli tilat, tietojärjestelmät ja ihmiset 

pysyvät samoina, on suuri haaste 

muuttaa toimintoja sote-keskukseksi.”

”Miten sote-keskus-valmistelijat 

jaksavat tämän kaiken? Nyt hankkeita 

tulee niin paljon ja niiden ohella pitäisi 

vastata nykyiseen hoitotakuuseen ja 

selvitä korona-epidemiasta: sote-

ammattilaiset kentällä uhkaavat uupua!! 

Useat terveyskeskusten ja 

sosiaalipalvelujen johtajat ovat lähellä 

eläkeikää: kuka tämän kaiken vie 

maaliin, jos tässä puristuksessa nyt 

toimivat sote-johtajat uupuvat/jäävät 

eläkkeelle. Olla vastuussa toiminnasta, 

hoitaa korona-epidemia ja kehittää 

tulevaisuuden sote-keskus on todella 

kuormittavaa!”

12.6.2020

”Rohkeutta ja johtajuutta.

Maakunnallisesti sote-keskuksia, joiden 

tehtävä olisi pilotoida uusia 

toimintamalleja ja tehdä yli sektorirajojen 

aktiivista yhteistyötä - tällä tarkoitan myös 

järjestöjen roolin vahvistamista. Luodaan 

siis pelipaikkoja toimijoille 

(haastelähtöinen kehittäminen) uusien 

ratkaisujen kehittämiseksi. Liikutaan 

päämäärätietoisesti kohti 

tulosperusteisuutta (johon olemme menossa 

ennemmin tai myöhemmin sote-järjestäjän 

intressit huomioiden) ja ennen kuin pysyvät 

kannustimet ja informaatiorakenteet sitä 

mahdollistavat, hyödynnetään 

vaikuttavuusinvestointeja "siltoina uuteen". 

---”

”Rohkeampaa ajattelua boxin ulkopuolelta. 

Mukaan sellaisia asiantuntijoita, jotka eivät 

heilu joka paikassa julkisuudessa, vaan 

huippuosaajia löytyy valtakunnallisesti 

paljon. Pitää vain tehdä hiukan enemmän 

etsimistyötä. Kaikki me tiedämme jo, mitä 

mieltä tunnetut ihmiset asioista ovat. Uusia 

näkö,- ja tulokulmia. Boxin ulkopuolista 

ajattelua! Rohkeampaa ja uudenlaista 

kulttuuria luovaa tekemistä. Hyväksi 

todetut mutta uusia avauksia tarvitaan. Eli 

uutta, vanhaa ja lainattua. Keskustelussa 

mukana eri tutkijoita eri tieteenaloilta. 

Käytännöntyöstä tulevat ihmiset ja kaikkia 

siltä väliltä."

”--- Moniammatillista työtä pitäisi lisätä ja 

valjastaa kunkin ammattiryhmän osaaminen 

potilaan parhaaksi. Työnjakoa uudistamalla 

saataisiin paremmin resurssit 

hyötykäyttöön.”

Sitaatteja: rohkeutta ja jaksamista muutokseen
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Fountain Park

Varmistamme onnistumisen yhteisen kehittämisen ja dialogisen strategiatyön avulla.


