
Järjestöjen sote- ja 

maakuntapäivä 

 

 

Leena-Kaisa Härkönen 



Palvelutarpeen mukainen palveluohjaus 

Arjessa 

pärjäämi-

nen/ voima-

varojen 

hyödyn- 

täminen 
 

 

 

Seulovat 

toiminta-

kyvyn 

mittarit 
 

Vaikeaa  

Helppoa   

Lievä Vaikea Sairauden vaikeusaste/ monimutkaisuus 
 

Seulovat oiremittarit 

 

OMATOIMIasiakkuus 

 

• potilaalla hyvät voimavarat 

• selkeä hoidon toteutus 

• ennaltaehkäisevä painotus 

• noin 60% 

 

 

 

Tarvitsen 

neuvontaa, 

ohjausta ja 

välineitä 

HOITOasiakkuus 

 

• potilaalla hyvät voimavarat 

• hoito monitahoista ja haasteellista 

• akuuttitilanteessa ensisijaisesti 

erikoissairaanhoidon palvelutarve, 

kattavat tutkimukset sekä hoidon ja 

kuntoutuksen suunnitelma 

Vaikeat oireeni 

edellyttävät 

psykiatrista 

tutkimista, hoitoa ja 

kuntoutusta 

VERKOSTOasiakkuus 

 

• potilaalla heikot voimavarat 

• hoito monitahoista ja haasteellista 

• esim. kroonisesti sairaat, 

palveluasumisen asiakkaat 

• eniten arjen toimintakyvyn ongelmaa 

aiheuttava asia määrittää hoitovastuun 

ja palvelun 

Pärjään perustason 

palveluissa vaikeankin 

sairauden kanssa, jos 

oireet ovat 

tasapainossa 

OHJAUSasiakkuus 

 

• potilaalla heikot voimavarat 

• selkeä hoidon toteutus 

• palvelutarve on toiminnallinen, ei 

yleensä tarvitse psykiatrista palvelua 

 

 

 

Minua auttavat arjen 

toimintakykyä tukevat 

palvelut 



Palvelutarpeen mukainen palveluohjaus 

Arjessa 

pärjäämi-

nen/ voima-

varojen 

hyödyn- 

täminen 
 

 

 

Seulovat 

toiminta-

kyvyn 

mittarit 
 

Vaikeaa  

Helppoa   

Lievä Vaikea Sairauden vaikeusaste/ monimutkaisuus 
 

Seulovat oiremittarit 

 

 

 

 

 

 

OMATOIMIasiakkuus 

 

 

 

 

 

 

 

HOITOasiakkuus 

 

 

 

 

 

 

 

VERKOSTOasiakkuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHJAUSasiakkuus 

 

 

Erityistason ohjauspalvelut 

E
rity

is
ta

s
o
n
 h

o
ito

 

Asumispalvelut A
s
u

m
is

p
a

lv
e

lu
t ja

 o
s
a

s
to

h
o

id
o

n
 p

a
lv

e
lu

t 

Perustason palvelut 



Omatoimi-

asiakkuus  
Arjen toimintakyky 

hyvä, oireiden 

vaikeusaste lievä 

Hoito-asiakkuus 
Arjen toimintakyky 

hyvä, oirekuva vaikea 

Ohjaus-asiakkuus 
Arjen toimintakyky 

heikko, oireiden 

vaikeusaste lievä 

Verkosto-

asiakkuus 
Arjen toimintakyky 

heikko ja oirekuva 

vaikea 

-Varaa ajan itse tai huoltaja 

(netti, puhelin) 

-Tekstiviestimuistutukset 

ajanvarauksesta 

-Perustason palvelut 

-Omahoito tai määrä-

aikainen hoitojakso 

-Ohjaus omahoito-

prosessin aloittamiseen, 

keinovalikot 

-Psykoedukaatio 

-Sähköiset omahoito-

kanavat, netti-

psykoterapia, ryhmä-

terapia, lyhytpsykoterapia, 

depression hoidon 

kolmiomalli 

-Oireettomuus ja 

itsenäinen arjenhallinta 

-Omahoito- ja 

ennaltaehkäisyosaaminen 

vahvistuu ja tieto oireista 

lisääntyy 

-Ammattilaisen ajanvaraus, 

tekstiviestimuistutus 

-Kutsumenettely 

-Moniammatilliset 

vastaanottoajat 

tarvittaessa 

-Akuuttivaiheessa 

erityistason palvelut 

-Vakaassa vaiheessa 

perustason palvelut 

-Sujuva vastuunsiirto 

-Hoito painottuu 

-Määräaikainen erityista-

son hoitojakso, seuranta 

perustasolla 

-Moniammatilliset interv-

entiot ja erityistason konsul-

taatiopalvelut perustasolle 

-Yksilö-, ryhmä-, perhe-, 

koti- ja verkostotapaamiset, 

moniammatilliset tutkimus- 

ja hoitointerventiot 

-Kuntoutus- ja lyhytpsyko-

terapia, vertaistuki 

-Oireen hallintataidot ja 

itsenäinen arjenhallinta 

-Oireen tunnistustaidot, 

avun hakemisen 

osaaminen 

-Omaisten tukeminen 

-Seuraava aika sovitaan 

aina vastaanottokäynnin 

yhteydessä 

-Tekstiviestimuistutus  

-Perustason palvelut, 

sosiaalityö painottuu 

-Sitouttaminen 

-Sovittu seuranta 

-Sovitut yhteyden-

pitokeinot 

-Luottamussuhteen 

rakentaminen 

-Perustason seuranta- ja 

kotikäynnit  

-Päivä- ja työtoiminnat, 

työllisyyttä edistävät palve-

lut, vertaistuki, valmennus- 

ja kuntoutuspalvelut 

-Motivoituminen itsestä 

huolehtimiseen 

-Itsenäinen tai tuettu arjen 

hallinta 

-Avun hakemisen 

osaaminen 

-Kutsumenettely (esim. 

hammashoito, eläkeläisen 

terveystarkastus) 

-Prosessista (palvelu-

ohjauksesta) vastaava 

varaa ajan 

-Asiakkaan palvelutarpeen 

painottumisen (ohjaus – 

hoito) ja oirekuvan (akuutti 

– vakaa) perusteella 

tarkoituksenmukainen 

vastuutaho 

-Määräaikainen eri-

tyistason hoitojakso, 

seuranta perustasolla 

-Moniammatilliset 

interventiot ja erityistason 

konsultaatiopalvelut 

perustasolle 

-Yksilö-, ryhmä-, perhe-, 

koti- ja verkostotapaami-

set, hoitokeskuspalvelut 

-Päivä- ja työtoiminnat, 

vertaistuki 

-Asumispalvelut  

-Itsenäinen tai tuettu arjen 

hallinta 

-Oireen tunnistus- ja 

hallintataidot 

-Omaisten tukeminen 

-Avun hakemisen 

osaaminen 

Ajanvaraus 

Vastuu hoi-

dosta, pro-

sessista ja 

palveluohja-

uksesta 

Asiakas-

suunnitelma 

Hoito, ohjaus 

ja kuntoutus Tavoite  Palvelutarve 

YKSILÖPALVELUT 

Perustaso = perusterveydenhuollon, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, perheneuvolan, neuvolan, nuoriso-vastaanoton ja työterveyshuollon 

lääkärit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja psykologit sekä sosiaalityö. Hoidosta vastaa yleislääkäri, sosiaalityöstä sosionomi tai sosiaalityöntekijä. 
 

Erityistaso = erikoissairaanhoidon psykiatrit, sairaanhoitajat ja psykologit sekä vaativan tason sosiaalityö. Hoidosta vastaa erikoislääkäri, 

sosiaalityöstä sosiaalityöntekijä. 



Hoito-/ palveluketju  
 

on tiettyä sairautta potevien hoito ja siihen liittyvä työnjako  

tietyllä alueella ja se perustuu Käypä hoito –suosituksiin sekä vaikuttaviin 

hoitomuotoihin.  

 

Hoitoketjut ovat yleisesti hyväksyttyjen kliinisten käytäntöjen alueellisia, 

soveltavia toimintaohjeita. Niissä kuvataan perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon ja tarvittaessa sosiaalitoimen ja muidenkin osapuolien 

tehtävät ja työnjako ja määritellään hoitovastuu asiakkaan hoidosta.  

 

Hoitoketjun omistajuuden kysymykset ovat  

oleellisia hoidon sujuvuuden kannalta.  

Yleishyö-

dyllisten 

järjestö-

toimijoi-

den 

työryh-

mät: mt-, 

päihde- ja 

riippu-

vuustyön 

järjestöt 

ja ilmiö-

työryh-

mät? 

../../../../YED-kuvat/ETUSIVU_Mielenterveys_ja_paihdepalvelut.html


Mielen-

terveys- 

ja päihde-

palvelut 

Asiakas- ja 

palvelu-

ohjaus 

Palveluohjaus 

Palvelutar-

peen arviointi 

Asiakas-

suunnitelma 

Palvelupäätös 

Omahoito-

palvelut 

Raportointirakenne 

Toiminto Sote-tietopaketti Palveluryhmä Palvelut 

Tarkan määrittelyn 

taso 

Mahdollistaa vertailun tietopaketti-, toiminto- sekä palveluryhmätasoilla sekä 

interventioiden vaikutusten seurannan 



  Lapset Nuoret Työikäiset Ikäihmiset Ilmiöt 

Perheet 
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…
 

Asiakas- ja palveluohjaus, integraatio  
Linkki Linkki Linkki Linkki 

          

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
Linkki Linkki Linkki Linkki 

          

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

vastaanottopalvelut 

Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso           

Erityistaso  Erityistaso  Erityistaso  Erityistaso  

1. Mielenterveys- 

ja päihde-

palvelut 

Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso Perustaso 

L
in

k
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i 
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i 
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i 
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Erityistaso  Erityistaso  Erityistaso  Erityistaso  Erityistaso  

1. Keskitetty päivystys Linkki Linkki Linkki Linkki           

Konsultoivat palvelut                    

Kuntoutus ja toimintakyky Linkki Linkki Linkki Linkki           

Asumispalvelut                   

Kotihoito                   

Osasto- ja laitoshoito Linkki Linkki Linkki Linkki           

Sosiaalinen kuntoutus Linkki Linkki Linkki Linkki           

Suun terveydenhuolto Linkki Linkki Linkki Linkki           

Matriisiotsikointi 

ja EXEL-taulukko 



   Asiakkaan/ potilaan  

palvelukokonaisuus 

Sote-

keskuspalve-

luntuottaja 

Maakunnan 

liikelaitos, 

kasvupalvelut 

Järjestöt, srk, 

yhdistykset, 

opiskelu- ja 

työterveys-

huolto 

Kunta 

Mt- ja 

päihdepalve-

lujen tiimi 

Sairaan-

hoitaja vastaa 

prosessista 
Depressio-

hoitaja 

Päihde-

hoitaja 

Psykiatrinen 

sairaan- 

hoitaja 

Yleislääkäri 

vastaa hoidosta 

Psykologi 

Mt- ja päihdepalvelujen moni- 

ammatillinen ja monialainen tiimityö perustasolla 

Prosessivastuu 

Hoitovastuu 

Fyysinen 

läheisyys/ 

videoyh-

teys 



Arviointi: sairaanhoitaja (psykologi) 

arvioi alustavasti hoidon ja 

palveluntarpeen ja tuo henkilön asian 

tarvittaessa moniammatilliseen tiimiin 

(tietyt asiat aina tiimiin?) 

Yhteydenotto: 

ajanvaraukseton tai 

ajanvarauksellinen 

Tutkiminen, hoito, ja 

kuntoutus, 

palvelukokonaisuus, 

palveluohjaus, 

asiakassuunnitelma 

Päihde-

hoito 

Konsultaatio-

palvelut 

Psykologi-

palvelu 

Erityisosaa-

mista vaativat 

palvelut 

Ennalta-

ehkäisevät 

palvelut, 

omahoito 

Vertaistuki, 

päivä- ja 

työtoiminnat, 

työhön paluun 

tuki, työkyvyn 

arviointi 

Somatiikan 

hoito ja 

lääkitys 

Hoito päättyy tai jatkuu 

harvajaksoisena seurantana 

Asiakassuunnitelman 

päivittäminen 



Kokemus-

asiantuntija  

Järjestöt, 

yhdistykset, 

työllisyys- ja 

TE-palvelut  

Moniammatillisen 

tiimin 

kosultaatiotuki  

Vertais-, työ- ja 

päivätoiminnat, 

työllistymistä 

edistävät palvelut  

Kuuntelu, mukana 

kulkeminen, 

voimavarojen ja 

oman vastuunoton 

tukeminen 

Vertaistuki, 

aktivoivat toimet  




