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Tausta

• Palvelukokonaisuudet ja palveluketjut ovat osa Satakunnan sote-

rakenneuudistuksen kehittämishankkeen osa-alue 2:sta, johtamisen ja 

ohjauksen kehittämistä.

• Aikaisemmin osahankkeessa on kuvattu hoito- ja palveluketjuja.

• Kuvaaminen jatkuu osana Satasairaalan perusterveydenhuollon yksikön työtä.

• 27.8.2021 palvelurakenneryhmässä päätettiin, että 

palvelukokonaisuuksien mallintaminen aloitetaan luomalla kokonaiskuva 

Satasoten palvelukokonaisuuksista.

• Palvelukokonaisuuksien kuvaaminen jatkuu Satakunnan tulevaisuuden 

sote-keskus –hankkeessa.



Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä (612/2021)



Sote-ammattilaisten käsitykset yhteisasiakkaiden hoidon ja 
palvelun nykytilanteesta, % (n = 98)
(Hujala ym. 2019. Sote-ammattilaisten monialainen yhteistyö.)
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Asiakas joutuu toistamaan ongelmansa aina uudelleen eri ammattilaiselle

Asiakasta ohjataan usein turhaan paikasta toiseen

Paljon erilaisia palveluja käyttävän asiakkaan on hankala löytää tarvitsemansa palvelut

Toimintaa eivät ohjaa asiakkaan tarpeet vaan palvelujärjestelmä

Eri ammattilaisilla on ristiriitainen näkemys asiakkaan tarpeista

Asiakkaan mielipidettä ei kuunnella riittävästi

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisasiakkaita on vaikea tunnistaa käytännön asiakastilanteissa

Asiakkaan tarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisasiakkaiden hoito/palvelu on järjestetty organisaatiossani hyvin

Yhteisasiakkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja ammattilaisten
kanssa

Asiakkaat ovat mukana kehittämässä palveluja

Yhteisasiakkaiden tunnistaminen on organisaatiossani systemaattista

Yhteisasiakkaiden hoidon ja palvelujen koordinointi on nimetty tietylle henkilölle

Kaikki asiakkaan kanssa toimivat tahot tietävät hänen potilas-/asiakashistoriansa

Samaa mieltä Eri mieltä

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138878/YP1905-6_Hujalaym.pdf?sequence=2&isAllowed=y


PKPK – Mallinnuksen luomat edellytykset
(Liukko/THL. 16.3.2021. Esitys.)

• Rakentaa asiakkaille väyliä palvelujärjestelmään.

• Yhteensovitetut monialaiset palvelut ja alueellinen yhteistyö

• Tunnistaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanne ja 

palvelutarpeiden taso.

• Yhteisasiakkuus ja moniammatillinen tiimityö

• Toteuttaa palvelut asiakkaan etua ja tarpeita vastaavalla 

tavalla.

• Tarjota oikea-aikaisesti ennaltaehkäiseviä palveluita ja 

ehkäistä raskaampien palvelujen tarvetta.

• Sovittaa palveluita yhteen siten, että ne ovat 

mahdollisimman vaikuttavia ja kustannustehokkaita.

https://popsote.fi/wp-content/uploads/2021/03/POPsote-Ikaohjelma-Eeva-Liukko-17.3.21.pdf


Käsitteet (1/2)

• Palveluketju on tietylle asiakasryhmälle tarkoitettujen peräkkäin tai osin yhtäaikaisesti 

toteutuvien palvelujen muodostama palvelukokonaisuus.

• Kuvauksessa on määritelty toimijoiden työnjako ja vastuut.

• Palvelukokonaisuus on asiakkaan tarpeeseen tai asiakasryhmän tarpeisiin perustuva 

useista palveluista koostuva kokonaisuus. Se sisältää eritasoisia palveluita ja se voi 

ulottua sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen yli. Palvelukokonaisuuden palveluissa voi 

olla peräkkäisyyttä, mutta ne voivat olla myös rinnakkaisia tai vaihtoehtoisia.

• Kuvauksessa on määritelty palvelujen suhteet toisiinsa sekä niiden tuottamisen ja toteuttamisen periaatteet 

ja säännöt.



Käsitteet (2/2)

Yksi palvelukokonaisuus voi sisältää 

useita palveluketjua

Yksi palveluketju voi kuulua useaan 

palvelukokonaisuuteen



Palvelukokonaisuuden kuvauksen sisältö



PKPK – Jatkuva kehittäminen
(Liukko/THL. 16.3.2021. Esitys.)

• Kolme tehtäväkokonaisuutta ja yhdeksän 

osatehtävää.

• Monialainen ja osallistava työskentely.

• Asiakaslähtöinen toteutus.

• Tiedolla johtaminen.

• Jatkuva muutos ja kehittyminen.

https://popsote.fi/wp-content/uploads/2021/03/POPsote-Ikaohjelma-Eeva-Liukko-17.3.21.pdf


Työskentelyn eteneminen

Palvelukokonaisuuksien 
mallintamisen 

kokonaiskuvan ja raamien 
luominen.

Vaihe 1
Palvelukokonaisuuksien 

kuvaaminen THL:n PKPK-
käsikirjan mukaisesti.

Vaihe 2

Vuoden 2021 loppuun Vuodesta 2022 alkaen

Palvelu- ja hoitoketjujen kuvaaminen
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