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Tulevaisuuden sotekeskus –hanke osana laajempaa 

muutosohjelman kokonaisuutta 

• Tulevaisuuden sote-keskushanke ja erityisesti sen täydennysrahoitusvaihe toimii siltana, joka vie nykyisen 

muutosohjelman hyvinvointivointialueen strategian valmistelun kautta hyvinvointialueen toteutukseen



Johdanto

1. Vuoden 2021 avustuksella täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan vuonna 2020 käynnistettyä 
hankekokonaisuutta.

2. Hakemuksessa tulee selkeästi esittää, mihin asioihin täydentävä haku kohdistuu.

3. Vuonna 2020 laadittu hanke tulee päivittää siten, että siinä on huomioitu sekä alkuperäisen että täydentävän haun 
osalta hankkeen tavoitteet, niiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet ja tavoiteltavat tulokset. 

Hankkeelle asetetut hyötytavoitteet ovat ennallaan: 

- Saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus

- Ennaltaehkäisy ja ennakointi

- Vaikuttavuus ja laatu

- Monialaisuus ja yhteentoimivuus

- Kustannusten nousunhillintä



Täydennyshaun 

tavoitteet

• Yhdenmukaiset sote-

keskuspalvelut, jotka toimivat 

maakunnallisena 

kokonaisuutena

• Tasapainoinen palvelurakenne

• Kustannustehokas 

palvelurakenne



Toteutus
Vuoden 2021 avustuksella täydennetään, syvennytään, laajennetaan ja jatketaan vuonna 2020 käynnistettyä 

hankekokonaisuutta.



Toimenpidekokonaisuudet ja toimenpiteet (1/2) 

TPK 1 PÄIJÄT-HÄMEEN SOTE-KESKUS ORGANISAATIO

TPK 2   ASIAKASLÄHTÖISTEN JA VAIKUTTAVIEN PALVELU- JA HOITOPOLKUJEN RATKAISUJEN KEHITTÄMINEN

TP 1 Sote-keskustoiminnan johtamisessa kiinnitetään entistä enemmän talouden ja resurssien hallintaan. Vaikuttavuuden mittareita otetaan käyttöön. Sote-

keskustoiminnan johtamiselle määritellään rakenteet. Johtajistoa koulutetaan muutosten johtamisessa käytäntöön. Vahvistetaan tiedolla johtamista ja 

yhdenmukaistetaan valvontamenetelmiä.

TP 2 Lähiesimiehiä tuetaan ja kannustetaan tunnistamaan ja toimeenpanemaan innovatiivisia ratkaisuja osana päivittäistä työtä. Palvelualueille osoitetaan määräaikaisia 

työntekijöitä käyttäjälähtöisen kehittämisen tueksi.

TP3 Kasvatetaan myönteistä henkilöstökokemusta, hyvinvointia, osallisuutta, osaamista ja innovaatiokyvykkyyttä sekä resilienssiä ja vahvistetaan pitovoimaa. 

TP 1 Sote-palveluissa käynnistetään maakunnallinen segmentoinnin mallin mukainen toiminta. Kukin palvelualue luo segmentoinnin periaatteiden mukaiset ja alueellisesti 

kriteereiltään yhteneväiset segmentoinnin käytänteet palvelutoimintaansa ja palvelutoimintaa kehitetään sen mukaisesti. 

TP 2 Laajennetaan monialaisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden –prosessia sote-keskusten toiminnoissa. Asiakkaalle nimetään yhteyshenkilö tai omatyöntekijä. 

Systeemisen työotteen käyttöä laajennetaan ja syvennetään sote-keskuksen palveluissa. 

TP 3 Kuvataan asiakkaan palvelupolut keskitetysti Päijät-Soten alustalle. Niihin suunnitellaan ja rakennetaan digitaaliset ratkaisut, omahoitoa tukevat keinot ja kehitetään 

kanavat muihin tilannetta tukeviin palveluihin. Digitaalisia ratkaisuja monimuotoistetaan asiakkaiden tarpeisiin vastaten ja tiedolla johtaen.

TP 5 Moniammatillinen tiimimalli otetaan käyttöön kaikissa hyvinvointialueen sote-keskuksiin. Monialaiset työotteet valtavirtaistetaan. Konsultaatiokanavat ja –käytännöt 

sovitetaan yhteen ja vakioidaan. Terveys- ja hoitosuunnitelman tai monialaisen palvelusuunnitelman käyttöä lisätään. Terveys, hoito- ja palvelusuunnitelmien 

seurantaan laaditaan ohjeistus.

TP 6 Sosiaalihuollon omatyöntekijän roolia kehitetään osana sote-keskuksen toiminnallista integraatiota.

TP 4 Sosiaalihuollon asiakasohjaukseen ja neuvontaan kehitetään sote-keskusten monialaisen palveluohjauksen toimintamalli. Asiakasohjauksen- ja neuvonnan 

kokonaisuutta yhteiskehitetään eri palvelujen yhteisissä työpajoissa. 

TP 7 Asiakasosallisuuden avulla parannetaan palvelujen laatua, asiakaskokemusta ja uusien palvelumuotojen kehittämistä, sekä hyte-toimintoihin ohjautumista. 

Osallisuuden edistämiseksi resursoidaan asiakasosallisuuskoordinaattori ja kehittäjä-asiakas. Laaditaan verkostoyhteistyönä sote-keskuksille Hyte sotessa, sote 

hytessä –ohjelma optimoituine toimenpiteineen. 

YHTEENSOVITETUT JA MONIALAISEN TOIMIJUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIALUEELLA

3.2, 3.3 ja 3.4 (+ rakennehankkeesta 1.1, 1.2. ja 1.3 osioita, sekä 2.1 osiota Hyte ja 4.1 tuotannonohjaus sekä 3.1 osiota miepä) TULOS

Toimenpide-

kokonaisuus

Toimenpiteet



TPK 4 LAPSET, NUORET JA PERHEET

TPK 3 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN SYSTEEMINEN KEHITTÄMINEN JA ALUEELLINEN EHKÄISEVÄ TYÖ

TP 1 Lisätään matalankynnyksen psykososiaalisia hoitoja ja menetelmiä sote-keskuksen palveluissa. Digipalvelujen avulla mahdollistetaan asiakkaan asioidensa edistämistä, omahoitoa ja 

mielen hyvinvoinnin kynnyksettömän tuen saatavuutta osana eri hoito- ja palvelupolkuja. Luodaan keskittämisasetuksen edellyttämä pysyvä yhteistyörakenne.

TP 2 Miepä – asiakkaiden somaattisten terveydentilan hoitoa vahvistetaan ja organisomalla hoitokokonaisuus, jossa huomioidaan terveyden- ja suun terveyden hoito, sosiaalipalvelut sekä 

kuntoutus. Somaattisen terveyden edistäminen sisällytetään suunnitelmallisen mielenterveyden hoitoon sekä avoterveydenhuollossa että psykososiaalisissa palveluissa, mukaan 

lukien ESH.

TP 1 Perhekeskustoiminnan toimintamallin ja sote-keskuksen yhteistyö laajennetaan kattamaan koko hyvinvointialue. Perhekeskustoimintaan sisällytetään monialaisen tuen asiakkaan 

prosessi, johon sulautetaan ja mallinnetaan case manager –toimintamalli.

TP 2 Koronan aiheuttamia jonoja puretaan lisäämällä resurssia ja uusia psykososiaalisia moniammatillisia palvelukonsepteja lasten, nuorten ja perheiden palveluihin.

TP 3 Nuorten psykososiaalisten palveluiden saatavuutta lisätään yhteistoiminta-alueen yhteistyönä laajentamalla ja lisäämällä terapiamenetelmien käyttöä ja käytön tukea sote-keskuksissa 

sekä opiskelija- ja kouluterveydenhuollossa. Lisätään terapiakoulutuksen saaneita työntekijöitä alueille erityisesti lasten, nuorten ja perheiden tueksi. 

TP 3 Sote-keskusten kaikkien ammattilaisten miepä-osaamista vahvistetaan merkittävästi, erityisesti tarpeen tunnistamisen, puheeksioton sekä lievien- ja keskivaikeiden päihdeongelmien 

hoidon osaamista tukevilla koulutuksilla. 

TP 4 Sosiaalisen kuntoutuksen saatavuutta ja palvelujen edellytyksiä tarjota psykososiaalista tukea parannetaan kouluttamalla henkilöstö näyttöön perustaviin menetelmällisiin työtapoihin. 

TP 6 Avun saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan ja väliinputoamista estetään tiivistämällä sote-keskuksen ja monituottajaisen miepä-verkoston sidosryhmäyhteistyötä. . 

TP 5 Hyvinvointialueen ehkäisevän työn koordinaatiota vahvistetaan, olemassa oleva rakenteellinen yhteistyö operationalisoidaan toimenpiteiksi ja tunnistamista sekä interventioita 

valtavirtaistetaan niin yhdyspinnoilla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ehkäisevän työn minimitietosisällöt otetaan käyttöön alueellisissa hyvinvointisuunnitelmissa. 

TP 4 Pilotoidaan alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy hyvinvointialueella sekä toteutetaan seksuaaliterveyskampanja, joka sisältää seksitautien torjunnan sosiaalisen markkinoinnin 

kokeilun 

YHTEENSOVITETUT JA MONIALAISEN TOIMIJUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIALUEELLA

3.2, 3.3 ja 3.4 (+ rakennehankkeesta 1.1, 1.2. ja 1.3 osioita, sekä 2.1 osiota Hyte ja 4.1 tuotannonohjaus sekä 3.1 osiota miepä) 

Toimenpiteet

Toimenpide-

kokonaisuus

TULOS

Toimenpidekokonaisuudet ja toimenpiteet (2/2) 



Eteneminen

SYKSY 2021

Viikko 39 Viikko 40 Viikko 41

• 27.9 Jorylle materiaali

• 28.9 Johtoryhmä & 

hankehakukokous

• 29.9 Talousarvio ja 

resursointi käynnistyy

- Hankkeen ylläpito ja jatkuvuus 

hankekauden jälkeen –kuvaus

- Hankkeen viestintäsuunnitelman 

päivitys Päijät-Soten viestinnän 

strategian linjaan

• 5.10 TSK 

hankehakukokous

- Talousarvio valmis

- Kumulatiivisten 

kustannusvaikutusten mekanismit    

-kuvaus

- Materiaali yhtymähallitukselle

• 11.10 Yhtymän 

hallitukseen

• 12.10 TSK 

hankehakukokous

• 15.10 Hakemus 

viimeistään ministeriössä




