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PTH yksikön koordinoima Järjestämissuunnitelman uudistaminen 



STM:  
Asetus 

sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

kehittämishankkeiden

valtionavustuksista 

vuosina 2020–2023

LUONNOS VM (Stm, SM): 
Asetus 

Toiminnan tehostamisen, 
sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistamisen 

ja
Pelastustoimen uudistamisen

valtionavustuksista

Toiminnan 

kehittäminen 

Toiminnan 

tehostaminen 



80% alueen asukkaista mukana
Hakija/ hallinnoija kunta tai kuntayhtymä  

STM 

Maakunnan alueen kuntien ja 

kuntayhtymien yhteinen 

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

kehittämisen hankekokonaisuus

Kunnan tai kuntayhtymän taikka useamman 

kunnan tai kuntayhtymän yhteiset sosiaali-

ja terveydenhuollon järjestämistä tukevat 

alueellisesti tai valtakunnallisesti 

merkittävät hankkeet.

VM: 

toiminnan tehostamista, sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistamista ja 
pelastustoimen uudistamista 
tukeviin hankkeisiin osoitetun 
valtionavustuksen myöntämisestä, 
maksamisesta ja käytöstä. 

80% avustus 

100% avustus
Vain yksi hanke maakunnasta  

80% avustus 



1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen

5. Kustannusten nousun hillitseminen

kaikkien kohtien on täytyttävä

MITKÄ OLISIVAT VAMMAISPALVELUISSA ”KÄRKIÄ”?
MIHIN KOHTAAN ERITYISESTI JÄRJESTÖT VOISIVAT 

PANEUTUA? 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 
rahoituksen myöntämisperusteet



Esimerkkejä kiireettömän hoidon saatavuuden 

parantamisen kehittämistoimista 

Eri ammattiryhmien osaamisen ja työpanoksen yhdistäminen uudella tavalla ja ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen

Sosiaalihuollon ohjauksen ja neuvonnan ja asiakaslähtöisen palveluohjauksen saavutettavuuden parantaminen terveyspalvelujen 
yhteydessä

Toimintamallit erityistason konsultaatioiden lisäämiseen perustasolla 

Toimet yleislääkäreiden työpanoksen suuntaamiseksi niemenomaan lääketieteellistä osaamista vaativiin tehtäviin 

Omahoidon vahvistaminen 

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Muutokset ammattilaisten oman työn suunnitteluun ja työtapoihin 

Kysynnän vähentäminen esim. ottamalla käyttöön ja hyödyntämällä pitkäaikaissairauden hoitosuunnitelma sekä yksilöllisiä hoito
ja kontrollivälejä 

Uudenlaisten varasuunnitelmien luomien poissaoloja ja kysyntäpiikkejä varten

Hukkatyön vähentäminen

Vapaan hoitoon pääsyn toimintamallien kehittäminen (esim. kaikille käyttäjille avoimen ajanvarausjärjestelmän kokeileminen 

OSANA NÄITÄ TOIMIA voitaisiin hoitojonoa lyhentää hankkeistetusti lisäämällä väliaikaisesti TK henkilöstön lisä- ja ylityötä; 
palkkaamalla väliaikaista lisähenkilöstöä, ostopalveluilla tai palvelusetelillä, pidentämällä aukioloaikoja 



Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-
aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
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• Sähköinen hoidontarpeen arvio – sähköisten oirearvioiden 
käyttöönotto ja lisääminen (omaolo?)

• Digitaaliset palvelut (mm. digihoitopolut) laajamittaisesti 
käyttöön

• Käyttäjien osaamisen lisääminen 

Ennen 
palvelutarvetta 

• Sujuvat ja laajat yhteydenotto- ja yhteydenpitokanavat, 
sähköinen ajanvaraus

• 7 vrk hoitotakuu sosiaali- ja terveyspalveluissa

• Etävastaanotot ja -kotikäynnit 

Palvelutarpeen 
synnyttyä 

• Tunnistaminen ja segmentointi

• prosessivastuu 

Paljon palveluja 
tarvittaessa 
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Toiminnan painotuksen siirtäminen 
ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
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• Järjestöt 

• HYTE 

• Ohjaus ja neuvonta

• Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen kehittäminen

2
HYTE

Fyysinen 
elämänlaatu

Psyykkinen 
elämänlaatu 

Sosiaalinen 
elämänlaatu

Ympäristöllinen 
elämänlaatu



Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden 
parantaminen
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• Asiakkaiden segmentointi tuen tarpeen mukaan

• Tutkimus- ja kehittämistoiminta lähemmäs arkea 

• Lääkehoito

• Rakenteellisen kirjaamisen ja omavalvonnan kehittäminen

• Etäpalvelut (etävastaanotot, etähoiva) 

• RAIn käyttöönotto 

• Terveys-/hyvinvointihyöty?

• Sosiaalihuollon kanta
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Palveluiden monialaisuuden ja 
yhteentoimivuuden varmistaminen

10

• Työikäisten palvelukokonaisuuteen te-hallinnon sekä kuntien työllisyyspalvelut (työttömyys, 
työkyky, työkyvyn tukeminen, työttömien työterveyshuolto) ja alkava kuntakokeilu  

• Sosiaalipalvelujen sekä työllisyyden hoidon palvelujen integroiminen SOTE-
keskukseen

• Sosiaalialan ohjaus, sosiaaliohjaus vai palveluohjaus

• Henkilökunnan työnjako (esim. hoitaja-lääkäri; sosiaalityö-sosiaaliohjaus) 

• Perhekeskusten ja SOTE-keskusten yhteensovittaminen + sivistys + järjestöt

• PTH – ESH integraatio 

• Sosiaalipalveluiden parempi sisäinen integraatio esim. lapsiperheiden kotipalvelu vs. perhetyö 

• Erityistason palvelujen tuominen SOTE-keskuksiin
• Etävastaanotot, etäkonsultaatiot 

• Alueellisten hoitoketjujen muuttaminen monialaisiksi palveluketjuiksi

• Henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi + suorituskyvyn johtaminen 
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Kustannusten nousun hillitseminen
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• Toteutuu muiden tavoitteiden onnistuessa

• Raportoinnin ja tiedolla johtamisen kehittäminen – todennetaan 
tiedolla onko kustannusten nousu tullut maltillisemmaksi 
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