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Satakunnan tulevaisuuden sote-
keskus -hanke

• Palveluiden sisältökehittämistä
• Resurssi 

• 3 milj. e 2020-2022
• 6,1 milj e 2022-2023
• Tulevaisuuden kotona asumista 

tukevat palvelut (TulKoti) 1,3 milj e

• ”Hengittää” hyvinvointialueen 
valmistelun tahtiin

• Osallistuminen sote-järjestämisen 
alatyöryhmiin

• Kansallinen ohjaus!





Ninni on 5 vuotias ja hänellä on tarkkaavuuden ja käytöksen haasteita.

Kasvun ja kehityksen 
seuranta, neuvola

Toimintaterapia Nepsy-ohjaaja Perhetyö

Varhaiskasvatuksen 
tukitoimet 

Vammaispalvelut
Sosiaalipalvelut, 
perhepalvelut

Sivistys/kunta

Korvatulehdus

Perheneuvola, kuntoutus

En jaksaisi selittää jokaiselle 
kaikkea alusta asti

Avoterveydenhoito

Avosairaanhoito

Vanhempien tuki

Järjestöt

Lähtötilanne palveluiden kehittämiseen



Kari on 59-vuotias ja hänellä on verenpainetauti, diabetes, ylipaino sekä 
selkäkipuja. Kari on pätkätöissä ja hänellä on ajoittaista liiallista 
alkoholinkäyttöä.

Avosairaanhoito

Selkävaivojen 
fysioterapia Päihdehoitaja

Diabetes

Liikuntaneuvoja

Avoterveyden-
huolto

Kunta

Verenpainetauti, selkä

Päihde- ja mielen-
terveyspalvelutKuntoutus

Eihän tässä tiedä minne 
seuraavaksi hyppäisi!

Toimeentulo

KELATyöllisyystoimet

Työllisyyspalvelut

Päihdekuntoutus

Sosiaalipalvelut

Lähtötilanne palveluiden kehittämiseen



Palveluiden kehittämisen kannalta 
kriittistä
• Asiakkaan pitää olla keskiössä

• Yhteinen tavoite
• Asiakastavoite, palveluiden 

järjestämisen tavoitteet

• Aito SOTE-integraatio tarvitaan
• Perhekeskus
• Aikuisten palvelut (sote-keskus)
• Ikääntyneiden palvelut

• Perustason ja erityistason uudenlainen 
työnjako on tärkeää

• Toiminta tarvitsee tuekseen rakenteet, 
jotka tukevat sitä

• Yhteensovittava johtaminen
• Yhdessä sovitut mittarit



Elämänkaariajattelun tausta-ajatuksia
Lapset, nuoret ja perheet Aikuiset Ikääntyneet

Tavoite Lapsesta kasvaa 
hyvinvoiva yhteiskunnan 
jäsen

Asiakas on hyvinvoiva ja 
kokee osallisuutta omista 
ja yhteisistä asioista
• Mahdollisimman 

paljon laadukkaita 
elinvuosia

• Työ- ja toimintakyky, 
arjessa pärjääminen

Elämänlaadulliset 
tavoitteet
• Toimintakyky, 

sosiaaliset suhteet

Sote-toiminnan luonne Proaktiivista: 
Ennaltaehkäisevää, 
nopeasti puuttuvaa
Primaaripreventio

Reaktiivista; ratkotaan 
ongelmia
Sekundaaripreventio; 
estetään lisävahinkoja

Tukea, hoivaa
Tertiääripreventio; 
pyritään varmistamaan 
elämänlaatu ongelmista 
huolimatta



Järjestäytyminen toiminnan kannalta



Palveluiden kehittämisen tavoite

Triple Aim->
Quadruple Aim = Nelimaali



Esimerkki: Asiakassegmentti työikäinen asiakas, esimerkki               

PALVELUN JÄRJESTÄMISEN JA TUOTTAMISEN TAVOITTEET
Palvelut ovat oikea-aikaisia ja 

asiakaslähtöisiä
Asiakas saa ehyen ja koordinoidun 

palvelukokonaisuuden, jolla varmistetaan 
kustannustehokas toiminta.

Asiakas saa tuen tarvetta 
vastaavat vaikuttavat palvelut

Henkilöstön työhyvinvointi 
pystytään varmistamaan.

ASIAKASTAVOITTEET

Asiakkaan työ- ja toimintakyky paranee tai pysyy riittävänä.  
Asiakas saa mahdollisimman paljon laadukkaita elinvuosia. Asiakas pärjää arjessa ja on siihen tyytyväinen

PÄÄTAVOITE

Asiakas on hyvinvoiva ja ja kokee osallisuutta omista ja yhteisistä asioista.



Toimialueiden tärkeimmät sisältöasiat

Lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut

• Perhekeskuskonsepti, 
systeeminen 
toimintatapa

• Erityispalveluiden 
tuki lähellä; 
lastensuojelu, (lasten 
ja nuorisopsykiatria 
sairaalapalveluiden 
toimialueella)



Toimialueiden tärkeimmät sisältöasiat

Aikuisten palvelut
• Monialainen sote-keskus, joka palvelee aikuisväestön lisäksi 

akuuttitilanteissa lapsia ja ikääntyneitä
• Palveluiden saatavuuden ja vaikuttavuuden  parantaminen vaatii 

toimintamalliuudistusta, joka taas edellyttää johtamisen muuttamista
• Monialaiseen tiimiin perustuva toiminta; terveydenhuollon moniammatillisuus,  

integraatio sosiaalipalveluiden kanssa, mielenterveys- ja päihde
• Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuus, saatavuuden 

parantaminen
• Sosiaalihuollon palvelujen tasavertainen saatavuus, yhteiset 

käytännöt



Toimialueiden tärkeimmät sisältöasiat

Ikääntyneiden palvelut
• Kasvavaan tarpeeseen vastaaminen
• Koordinoitu monialainen työskentely; osaaminen, omistautuminen, 

resurssien kohdentaminen oikein
• Omat ammattilaiset, omaa erikoistunutta osaamista

Kaikissa yhteistä
• Asiakkaan palveluiden kokonaisuuden koordinaatio, josta joku 

ammattilainen vastaa
• Vaikuttavat toimet
• Erityistason palveluista tuki vain tarvittaessa



Keskeisiä asioita toiminnan kannalta

• Toiminnan tavoitteellista johtamista parannettava
• Asiakkaan tavoite ja järjestämisen tavoitteet (quadruple

aim/nelimaali) yksittäisten professioiden tai alojen tavoitteita ennen

• Tiedetään, että asiakkaan palveluiden yhteen kokoaminen ja 
koordinointi sekä parantaa palveluiden vaikuttavuutta että 
lisää kustannustehokkuutta

• Hoidon jatkuvuus↑ → vaikuttavuus ↑

• ”Painopisteen siirtäminen kohti perustasoa ja 
ennaltaehkäiseviä palveluita” ei tapahdu itsestään



Muutoksen tekeminen käytännössä

• Sisältökehittämisessä on kyseessä pitkä jatkumo 
• Kentällä on jo lähdetty toimimaan uusilla malleilla ja toimintaa kehitetään 

lähellä asiakasta, hyväksi koettuja malleja levitetään
• Tarvitaan rakenteet ja johtaminen, jotka tukevat uutta

• Rakenteen hyväksymisen ja toimintatapojen mallinnusten jälkeen 
yhtenäiset toimintatavat on saatava käyttöön

• Koko henkilöstön valmennus uuteen
• Mihin uusilla toimintamalleilla ja rakenteilla pyritään, yhteinen tavoite
• Toimintatapojen yhtenäistäminen; tavoite tasavertaiset palvelut
• Ajattelun muutos palveluissa; asiakkaan tarpeet ja palvelut kokonaisuutena, 

toiminnan johtaminen tavoitteesta käsin

Miten tavoitteisiin 
päästään?



Nostoja puhututtavista asioista

• Alueajattelu
• Satakunnassa on verrattain pieni 

väestö, palvelut nyt pirstaleisia
• Hyödyt yhteisestä palveluiden 

järjestäjästä saadaan kun 
palveluiden johtamista voidaan 
jäsentää asiakkaiden tarpeiden ja 
toiminnan kautta

• Eri toiminnoissa eri tarpeet 
alueelliseen toiminnan 
johtamiseen, aluejakoja useita

• Ei liity ”lähipalveluiden 
varmistamiseen”, halutaan joka 
tapauksessa taata

• Mikä on sote-keskus?
• Yksi kokonaisuus, monta 

toimipistettä?
• Jokaisen oven takaa pitää 

asiakkaalle avautua pääsy kaikkiin 
palveluihin

• Saako asiakas mennä minne 
vaan?

• Kuinka samanlaista pitää olla?
• Eri elämänkaarilla toiminta on 

hyvin erilaista
• Asiakkaiden tasavertaisuus pitää 

taata



Katastrofiajattelusta ja -puheesta
Kaikki tulee menemään 
huonosti

Kaikille ei löydy töitä

Työ muuttuu tylsemmäksi
Esimieheksi tulee joku 
tuntematon 

Palvelut katoavat Kaikki ammattilaiset 
lähtevät

Ammattilaisia ei ole otettu 
mukaan suunnitteluun

Päivät menevät ympäri 
maakuntaa ajellessa

Hyvinvointialueen tehtävä on 
taata yhdenvertaiset sote-palvelut 
kaikille satakuntalaisille

Osaaville sote-ammattilaisille 
on töitä tänään ja huomenna

Muutoksessa on hyvät tavoitteet 
ja sitä tehdään yhdessä



Sisältökehittämisen haasteena on ollut sote-ympäristön 
kriisiytynyt tilanne ja puuttuva yhteinen rakenne

• Koronapandemia
• Henkilöstöpula
• Hankeähky

• Ammattilaisten huoli omasta 
tulevaisuudesta 

• Kiire rakenteellisessa valmistelussa

Ammattilaisten kannalta muutos on jatkuvaa, mutta mm. asiakaslähtöiseen ajatteluun pääseminen 
vaatii paljon muutenkin haastavassa työtilanteessa



Kiitos!

Anna Jaatinen, anna.jaatinen@satakunta.fi

Satasoten tapahtumakalenteri ja uutiskirjeet
https://satasote.fi/tapahtumat
https://satasote.fi/ajankohtaista/uutiskirjeet/

Tietoa sote-uudistuksen sisältökehittämisestä
https://soteuudistus.fi/palvelujen-kehittaminen

THL Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen 
seuranta ja arviointi
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen seuranta ja 
arviointi : Syksy 2021 (julkari.fi)
THL Tiedosta arviointiin Satakunta 2020
https://www.julkari.fi/handle/10024/143473

mailto:anna.jaatinen@satakunta.fi
https://soteuudistus.fi/vuoden-2021-taydentava-valtionavustushaku
https://soteuudistus.fi/vuoden-2021-taydentava-valtionavustushaku
https://www.julkari.fi/handle/10024/143813
https://www.julkari.fi/handle/10024/143473
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