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Sote-valmistelukokonaisuus, yhteensä 17 valmisteluprojektia + ICT 

1. Sote-koordinaatio ja asiakasohjaus

– Sote-yhteistyö ja verkostojohtaminen, sote-integraation varmistaminen ja asiakasohjaus

2. Maakunta sote-palvelujen järjestäjänä

– Maakunnallisen palvelukokonaisuuden suunnittelu 

– Maakunnallisen palvelukokonaisuuden järjestäminen, hankinta ja hallinta 

– Sote-järjestäjän organisoituminen

– Sote-viranomaistoiminta, (aktiivista valmistelua ei käynnistetty) 

– Yritykset ja kolmas sektori palveluntuottajina 

– Palvelujen järjestämisen strategiset kärkitavoitteet 

– Sote-tukipalvelut 

– Sote-kehittäminen ja laadunhallinta 

3. Sote-palvelujen järjestäminen ja tuotanto

– Maakunnan sote-liikelaitoksen organisoituminen 

– Sote-palvelutuotannon suunnitelma 

4. Sote-palvelutuotannon seuranta

– Sote-tiedolla johtaminen ja palvelujen seurannan toteutus 

– Sote-järjestäjän omavalvonta, (aktiivista valmistelua ei käynnistetty)

5. Sote-ensihoito 

6. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

7. ICT-ratkaisut ja digitaaliset palvelut

8. YTA-alueen valmistelu 
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Miten valmistelua voidaan hyödyntää?

Jatkokehittämisen TOP5

1. Maakunnan sote-palvelujen järjestäminen, hankinta ja hallinta
2. Julkisen palvelutuotannon kehittäminen
3. Asiakasohjauksen kehittäminen
4. Hyte
5. ICT ja tiedolla johtaminen



Maakunnan sote-palvelujen järjestäminen, hankinta ja hallinta

1. Maakunnan asukkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen

- Asukkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen ja maakunnan arviointitoiminnan kehittäminen

2. Sote-palvelujen järjestämisen periaatteet

– Sote-palvelujen järjestämisen keskeisten periaatteiden tunnistaminen

3. Valinnanvapauden piirissä olevat palvelut

- Valinnanvapauden piiriin tulevat palvelut ja toteuttamisen edellytysten kartoitus

4. Hankinta ja markkinoiden ohjaus

- Sote- ja kasvupalvelujen markkinaselvitys

5. Palveluntuottajien hyväksymiskriteerit, palveluntuottajakorvaukset, sopimisohjauksen ja valvonnan 

toteutus

6. Maakunnallisen palvelukokonaisuuden ja palveluketjujen määrittely

- Valmistelun tuloksia voidaan kokonaisuudessaan hyödyntää maakunnan sote-palvelujen 

kehittämisessä nykyisissä organisaatioissa
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Järjestäjän toimintamallin ja 
osaamisten kuvaaminen

Järjestäjän jatkovalmisteluun tunnistettiin 6 keskeistä osakokonaisuutta
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Järjestäjän tarkemman tason toiminta-

mallin kuvaus ja siihen liittyvien 

osaamisten tunnistaminen:

▪ Järjestäjä on uusi toiminto palvelujärjestelmässä: 

järjestäjän konkreettiset tehtävät purettava osiin ja 

koostettava kokonaisuuksiksi (=toimintamalli)

▪ Toimintamallia vasten tunnistettava tarvittavat 

osaamiset ja myös mikä osaaminen ”asuu” 

järjestäjässä ja mikä ympäröivässä verkostossa

Järjestämisen periaatteiden 
kuvaaminen

2 Toimivaltasuhteiden
selkiytys
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Päijät-Hämeen ”järjestäjän käsikirjan” 

kattaen sote, elinvoima, turvallisuus 

kirjoitus:

▪ Järjestämisen ja organisoitumisen periaatteet

▪ Eri toimijoiden roolit ja valta-vastuusuhteet

▪ Järjestäjän tehtävät ja työkalut

▪ Järjestäjä-tuottaja työnjako eri 

tehtäväkokonaisuuksissa

Hallintosäännön työstön

aloittaminen:

▪ Hallintosääntö on keskeisin dokumentti poliittisen 

järjestäjän, viranhaltijajärjestäjän ja tuottajien 

työnjaon määrityksessä

▪ Hallintosäännön luonnosvalmistelu seurannan ja 

valvonnan osalta mahdollisesti hyvä ”harjoitus”

Strategiaprosessin
valmistelu
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Maakunnan strategian esivalmistelu 

laajasti osallistaen: 

▪ Strategia toimii järjestäjän selkänojana: selvennys 

mitä kuvataan maakuntastrategiassa, mitä 

palvelustrategiassa ja mitä palvelulupauksessa

▪ Nykytoimijoiden ja -poliitikkojen osallistaminen 

strategian valmisteluun, kun lakien läpimenosta 

tieto

Tiedolla johtamisen kokonais-
kuva ja minimitietosisältö

5 Palveluverkon ja yhteistyö-
verkoston hahmottelu
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Järjestäjän tiedolla johtamisen 

kokonaiskuvan jäsentäminen:

▪ Järjestäjän onnistumiselle tiedolla johtamisen 

kokonaisuus on merkittävä

▪ Tärkeitä teemoja on lukuisia, siksi kokonaiskuvan 

ja realistisen alkuvaiheen minimitietosisällön 

muodostaminen keskeistä; teemoja mm. 

toimintaympäristön ja palveluverkon tuntemus, 

tuottajien arviointi ja resurssien jakaminen

Toimintaverkoston suuntaviivojen ja 

yhdyspintojen työstö:

▪ Verkoston hahmottelu – erilaisten yhdyspintojen 

kirkastus ja listaus

▪ Palvelukokonaisuudet ja -ketjut, fyysinen ja 

digitaalinen palveluverkko

▪ Asukkaiden osallistaminen ja osallistuminen

▪ Kuntayhteistyö (”kuntalainen ei asu sotessa, vaan 

kuntalainen asuu kunnassa ja sote käy kylässä”)

Päijät-Hämeen liikelaitoksen ja järjestäjän valmistelun aikataulu ja kokonaisuudet on 

sovitettava yhteen, koska molemmin puolin on tarve ymmärtää miten valmistelussa edetään
!



Julkinen tuottaa ~75% Päijät-Hämeen julkisrahoitteisesta 

sotemarkkinasta – ostopalvelut korostuvat sosiaalipalveluissa
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Sote julkisen palvelutuottajan suunnitelma ja liikelaitoksen

organisoituminen

• Julkisen tuottaja suunnitelmassa hahmotetaan maakunnan oman palvelutuotannon järjestämistä

Julkisen tuottajan suunnitelman pääviestit:

1. Julkisesti omistettu sote-tuotanto palvelee suoraan maakunnan asukkaita, maakuntaa järjestäjänä sekä muita 

asiakkaita.  Tuotanto organisoidaan tehokkaaksi, se pärjää kilpailussa ja markkinaosuustavoitteet saavutetaan.

2. Strategia on yhdistelmä nykyisten vahvuuksien pohjalle rakentamista, sekä kriittisten kehityskohteiden 

nostamista samalle tasolle muiden markkinatoimijoiden kanssa. 

3. Strategia perustuu 

• Tehokkaan ja kilpailukykyisen liikelaitoksen tuottamiin palveluihin, joissa korostuu tiivis yhteistyö 

asiakasohjausyksikön kanssa ja palveluintegraation aktiivinen toteuttaminen  järjestäjän asettamien 

tavoitteiden mukaisesti ja

• Erillisen tuotantoyksikön kasvuhakuiseen toimintaan valikoiduilla palvelualueilla, joihin odotetaan 

muodostuvan merkittävää kiinnostusta ja kilpailua myös muiden toimijoiden  suunnalta. 

Julkisen tuottajan suunnitelman mukaan maakunnan liikelaitos tuottaa palveluita, joissa korostuvat synergiat 

asiakasohjausyksikön kanssa ja palveluintegraation toteutuminen. 

Liikelaitoksen markkina-alue on erikoissairaanhoidon osalta koko Suomi, asumispalveluiden osalta Etelä-Suomi
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Sote-asiakasohjaus ja palvelutarpeen arviointi

• Asiakasohjausprojektin keskeiset kehittämiskohteet ovat etulinjan neuvonta ja ohjaus sekä 

asiakasohjaus

– Tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa sidosryhmätyötä, asiakkaan helppoa 

asiointia sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä asiakkaan hoito- ja palveluprosessin hallintaa

• Konkreettisia toimenpiteitä ovat 

– Palvelukanavien ja sähköisten palvelujen kehittäminen ja puhelinneuvonnan keskittäminen

– kunta-, järjestö- ja yritysyhteistyö

– Asiakassegmentointi ja palveluketjujen määrittely

– ICT-ratkaisut asiakkuudenhallintaan ammattilaisille sekä asiakasohjauksen tiedolla johtamiseen

– Asiakasohjauksen tiedolla johtamisen kehittäminen

– moniammatillisen työn edistäminen

• Neuvolan neuvonta on käynnistynyt 12/2018, sosiaalihuollon keskitetty neuvonta käynnistyy 

4/2019. Uusia palvelukanavia (chat, kysy neuvoa –lomake, sähköinen ajanvaraus ja omahoito) 

on otettu laajasti käyttöön kevään 2019 kuluessa.

• Asiakasohjauksen kehittäminen jatkuu asiakassegmentoinnin työstämisellä, yhteisesti 

sovittavien toimintaprosessien mallintamisella sekä moniammatillisen yhteistyön uudistamisella

• Valmistelu jatkuu järjestäjän strategiaa toteuttavana kehityshankkeena 2019-2020



Asiakasohjauksen tietojohtamisen kehittäminen
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelutyön tavoitteena vuonna 2018 oli

määritellä ja kuvata hytetyön rakenne, toimijat, vastuut ja sisältö sekä viedä ne käytäntöön.

– Tavoitteisiin päästiin muiden, paitsi käytäntöön viemisen osalta.

• Tavoitteeksi vuosille 2019-2020 asetettiin laatia esitys maakunnallisesta maakuntastrategiaan

kytkeytyvästä hyte-ohjelmasta. Ohjelman laatimiseksi sovittiin hyte-tiedon määrittelystä ja

kokoamisesta, alueellisen hyvinvointikertomus -simulaation laatimisesta, riippuvuuksien ja

keskeisten yhdyspintojen määrittelystä sekä kokonaiskuvan muodostamisesta hyten

ydinsisällöistä.

• Mitä seuraavaksi?

– Hyte työn koordinaatiovastuusta päättäminen

– Maakunnalliset strategiset tavoitteet

– Maakunnallinen hyvinvointikertomus

– Hyvinvointidatan hyödyntäminen ja vertailukehittäminen



ICT-valmistelu

Digitaalisen kehittämisen kärkihankkeet = maakuntavalmistelun ICT-muutoskärjet Päijät-Hämeessä

1. Perustietotekniikan kunnostaminen - ehdottoman välttämätön hanke koska muun kehittämisen 

perusta ei ole kunnossa

2. Tiedolla johtamisen ohjelmakokonaisuus, jotta tiedetään missä ja mihin  mennään sekä mistä 

tullaan

3. Asiakasohjaus-hankkeen digitaaliset ratkaisut tehokkaan asiakasohjauksen mahdollistamiseksi

4. Heinolan, Sysmän ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän potilas- ja asiakastietojärjestelmien 

yhdistäminen tuo tehoa soten asiakas- ja potilastyöhön

• Kaikki hankekokonaisuudet jatkuvat osana maakunnan sote-organisaatioiden toimintaa
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Kiitos!


