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Väestön ikääntyminen, uudet teknologiat ja
ihmisten mahdollisuudet kantaa vastuuta omasta
hyvinvoinnistaan luovat globaalisti tarvetta
uudenlaisille terveyttä ja hyvinvointia tukeville
ajattelumalleille.
Näitä yhteiskunnallisia muutoksia voidaan ratkaista
eri tavoin: meillä NHG:llä visiona on mahdollistaa
ennakoiva ja vaikuttavuusperusteinen sosiaali- ja
terveydenhuolto Suomessa ja kansainvälisesti.

Olemme intohimoisesti ihmisten hyvinvoinnin
edistämiseen sitoutuneita tutkijoita, data
scientistejä, digitalisaation asiantuntijoita,
muotoilijoita ja muutoksentekijöitä.
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Ikäihmiset

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen, kuntouttavan
kotihoidon, kotikuntoutuksen ja etäkuntoutuksen kehittäminen

Työikäiset

Etäkuntoutuksen ml. robotiikan hyödyntäminen sairaspoissaolojen
pitkittymisen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisemiseksi,
vaikuttavuusperusteisten hankintojen hyödyntäminen sosiaalisen
kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä
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koulupudokkuuden ehkäisemiseksi, keskitetty asiakas- ja palveluohjaus
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Sairaala- ja terveysasema- sekä perhekeskustilojen toiminnallinen ja
konseptisuunnittelu

2009-2017
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Hyvinvointialueiden rakentaminen kansallisella ja alueellisella tasolla,
organisoituminen ja palveluiden sisällöllinen kehittäminen
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Missä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa
mennään tällä hetkellä?
Vapaaehtoinen
alueellinen
valmistelu > 06/2021

Väliaikaiset
valmistelutoimielimet 7/2021–3/2022

• Vaten ja pol.ohryn
asettamisen sekä
muiden tukirakenteiden
valmistelu

• Hyvinvointialueiden
väliaikaisten
valmistelutoimielinten
(vate) asettaminen

• Valmistelua tukevan
tiedon kerääminen,
arviointi, päivittäminen

• Hyvinvointialueen
toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen
valmistelu

• Rekrytointien valmistelu
• Vaten käyttötalouden
valmistelu
• Yhteistyörakenteiden
kehittäminen alueella ja
kansallisesti

• Järjestämisvastuun
siirtosuunnitelman
alustava laatiminen

• Kuntien ja
hyvinvointialueiden
yhteistyön rakentaminen

Aluevaltuustot
3/2022–05/2025

Järjestämisvastuun
siirtyminen 1.1.2023

• Aluevaltuuston järjestäytyminen ja
aluehallituksen valinta

• Hyvinvointialueen johtaminen
kokonaisuutena: uusi
organisaatio- ja johtamisrakenne
päätetty ja toiminnassa

• Hallinto ja johtamisjärjestelmä ml.
hallintosääntö ja
organisaatiorakenne
• Johtavien viranhaltijoiden
rekrytointi
• Hyvinvointialue- ja
palvelustrategia
• Henkilöstön siirtovalmistelu
• YTA-yhteistyösopimukset
• Rahoitus, konsernitalous ja
investoinnit

• Omaisuusjärjestelyt ja sopimukset
• Tietojärjestelmien
yhtenäistäminen
Lähde: Alueellisen toimeenpanon tiekartta

• Rinnakkaisrakenteista
luopuminen
• Henkilöstön siirtyessä työnantaja
vaihtuu hyvinvointialueeksi
• Strategioiden toimeenpano
• Hyvinvointialueen toiminnan ja
palveluiden sekä rakenteiden
kehittäminen
• Yhtenäisen toimintakulttuurin
vahvistaminen
• Tietojärjestelmien
yhtenäistäminen ja kehittämistyö
jatkuu
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Vuonna 2022 tekemisen painopiste on hallinnollisten ja järjestelmäteknisten
perusteiden rakentamisessa ja onnistuneen siirtymän varmistamisessa

Yksi uudistuksen peruslähtökohdista on siiloutuneen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän
horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio.
Vuonna 2022 toimeenpanon painopiste on erityisesti hallinnon rakenteissa – palveluiden sisällöllinen
uudistaminen etenee rinnalla.
Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä painopiste siirtyy toiminnan ja palveluiden
kehittämiseen, ml. palvelurakenteet, prosessit, palveluiden verkosto, toteutustapa, jne.
Siirtymävaiheessa syntyvien rakenteiden osalta tärkeää on yksinkertaisuus, selkeys,
muuntojoustavuus, ketteryys, asiantuntijuus sekä mahdollistavuus - rakenteita voi kehittää ja
uudistaa kokemuksen karttuessa.
Hyvinvointialueiden rakentamisessa ja operoinnissa tarvitaan laajaa yhteistyötä, vuorovaikutusta ja
viestintää.
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Muutamia yleisiä huomioita hyvinvointialueiden rakentumisesta
• Hyvinvointialueet ovat täysin uusia organisaatioita, joiden tulee luoda oma identiteettinsä ja kulttuurinsa –
kuka ”me” olemme ja mitkä ovat tavoitteemme, arvomme ja palvelulupauksemme alueen väestölle.
• Hyvinvointialueen määritettävä myös alueen palveluvalikoima, palveluiden verkosto alueella,
tuotantotavat, monituottajaverkoston hyödyntämisen laajuus, monen muun asian lisäksi.

• Hyvinvointialueiden toiminnan ja toimintakulttuurin rakentaminen huippukuntoon on vähintään 10 vuoden
projekti – vaiheistusta ja suunnitelmallisuutta tarvitaan
• Tiukassa aikapaineessa ei kannata laittaa kaikkea heti uusiksi, vaan keskittyä olennaiseen ja hyödyntää
hyvät toimintamallit ja rakenteet, joita alueilla on jo olemassa.
• Rakenteilla olevissa palvelutuotanto-organisaatioissa noudatetaan pitkälti nykyisen kaltaista
organisoitumista (TE, SO, PELA)
- Organisaatiorakenteissa tunnistettavissa ESH ja PTH -integraatiota tukevia rakenteita
- Myös SO ja TE -palvelut integroivia sekä erityisesti ikäihmisten ja lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia muodostavia rakenteita suunnitteilla
- Kuntoutus ei juurikaan näy organisaatiorakenteiden tasolla – yksittäisiä mainintoja erityisesti terveyspalveluiden alla, mutta joillakin alueilla
kuvattu myös omana toimialanaan sekä ns. läpileikkaavana toimintona.
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Vaikuttavuusperusteinen ohjaus tukee uudistukselle asetettujen tavoitteiden
saavuttamista
• Julkinen järjestäjä ohjaa palvelutuotantoa ja tuotantorakennetta asukkaiden näkökulmasta
vaikuttavimpaan suuntaan
• Sosiaali- ja terveydenhuollon ydin on vaikuttavuus - paremman terveyden ja hyvinvoinnin
aikaansaaminen rajallisilla resursseilla

• Kaiken sote-palvelujärjestelmän ohjauksen ja johtamisen sekä kliinisen ja asiakastyön tulisi perustua
vaikuttavuuteen
Vaikuttavuustietoon perustuva ohjaus hyödyttää kaikkia
toimijoita
▪ Linjaa eri toimijoiden (Järjestäjä & tuottaja & potilas/asiakas/asukas)
intressit yhteen tai vähintäänkin saman suuntaisiksi
▪ Mahdollistaa terveyden ja hyvinvoinnin lisäämisen ja samanaikaisesti
kustannusten kurissa pitäminen
▪ Laadusta & vaikuttavuudesta keskeinen kilpailutekijä
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Hyvinvointialueiden palveluiden ja ohjauksen suunnittelussa kannattaa
huomioida, että 10 % väestöstä kerryttää 80% kustannuksista
• Paljon palveluita tarvitsevat (ppt) asiakkaat muodostavat suurimman osan sote-kustannuksista.
• PPT –asiakkaiden paremmalla hallinnalla (neuvonta, ohjaus, palveluiden integrointi ja koordinointi)
voidaan tuottaa parempaa asiakaskokemusta asiakkaan polun koordinoinnin ja palveluiden integroinnin
avulla ‘yhden luukun’ periaatteella.

• Osa kasvavasta palvelutarpeesta on ehkäistävissä ja toimia tulisi kohdentaa erityisesti sellaisiin
asiakkaisiin, joilla on riski palvelun käytön lisääntymiselle tai raskaampiin palveluihin siirtymiselle.
• Verrattain pienillä toimenpiteillä voitaisiin saada merkittäviä taloudellisia hyötyjä, kun toimet kohdistetaan
erityisesti niistä hyötyviin asiakkaisiin.

10%
Lähde: NHG:n analyysi, case Oulu 2013

=

Pitkäaikaissairaat, iäkkäät ja heikossa sosiaalisessa asemassa olevat.
Käyttävät useita palvelukokonaisuuksia, kun 80%väestöstä käyttää keskimäärin
yhtä.
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Mitä tiedämme tästä kalleimmasta 10%:sta – mitä sote- palveluita he
käyttävät?

• Muut 2%
Ainoastaan
terveyspalveluissa
asioivat

~38 %
kustannuksista

• Kalliit somaattiset sairaudet 17%
• Diabeetikot ja SVT-potilaat 11%

• Psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaat 9%
• Päihdepalveluiden ja päihde- ja mt-asumispalveluiden asiakkaat 6%

Sosiaalipalveluasiakkaat

Käyttävät myös
terveyspalveluita

• Vammais- ja kehitysvammapalveluiden asiakkaat 12%
• Lastensuojelun asiakkaat 5%
• Vanhuspalveluiden asiakkaat 38%

~62 %
Kustannuksista

Lähde: NHG:n analyysi, case Oulu 2013

Todellisuudessa asiakkailla useita palveluita käytössä. Kustannusten
laskemiseksi ja hahmottamiseksi asiakkaat luokiteltu ainoastaan yhteen.
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Järjestäjän tehtävänä on varmistaa, että palvelut vastaavat alueen väestön
tarpeisiin ja asiakkaat ohjautuvat oikeisiin palveluihin sujuvasti ja oikea-aikaisesti
Keskeistä on myös varmistaa toimivien palvelukokonaisuuksien rakentuminen

• Asiakkaan tarve määrittää asiakkaan ohjautumisen sekä sen, mistä asiakkaan palvelu- ja /tai
hoitokokonaisuus koostuu.
• Asiakas saa palvelu- ja /tai hoidontarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Huomioiden kiireellisen ja
kiireettömän palvelu- ja hoidontarpeen.

• Palveluiden tuottamisessa hyödynnetään monipuolista palvelutuottajaverkostoa vastaamaan asiakkaiden
yksilöllisiin tarpeisiin. Palveluja ja hoitoja yhteensovitetaan tarpeiden perusteella kokonaisuudeksi.
• Sähköisiä palveluita hyödyntämällä mahdollistetaan helppo palveluihin pääsy ajasta ja paikasta
riippumatta.
• Yksi yhteydenotto, jonka kautta asiakas ohjautuu avun piiriin.
• Hyvä, avoin vuorovaikutus, asiakkaan aito kohtaaminen.
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Kiitos – kysymyksiä?

