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Sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeet velvoitetaan tekemään oma-arviointia 
kehittämistoiminnan etenemistä ja tuloksia koskien. Oma-arviointi toteutetaan hankkeen oma-
arviointisuunnitelman mukaisesti ja se raportoidaan tälle pohjalle. Oma-arvioinnin ensisijainen 
tarkoitus on tukea hankkeen kehittämistoimintaa. THL hyödyntää oma-arviointeja lisäksi ohjelman 
kansallisessa seurannassa ja arvioinnissa. 

Kirjaa ja päivitä oma-arvioinnin toteutus aina samaan pohjaan alla olevan arviointiaikataulun 
mukaisesti. Tallenna uusin päivitetty ja päivätty versio pdf-liitetiedostoksi Innokylään oman alueesi 
Kokonaisuuden alle kohtaan Arviointi. Voit samalla poistaa edellisen version liitetiedoston.  

Tee lyhyt tiivistelmä kustakin oma-arvioinnin raportoinnista Innokylään alueesi hankkeen 
Kokonaisuuden alle kohtaan Arviointi. Tee tiivistelmä aina edellisen tiivistelmän perään ja muista 
päivätä tiivistelmä.    

Vinkkejä raportointiin 

 Kirjoita lyhyesti, selkeästi ja informatiivisesti nostamalla esiin keskeisimmät asiat 
 Kuvaa raportointipohjaan arvioituja tuloksia, ei pelkkää numeerista seurantadataa. Mikäli 

seurantadata on taulukkomuodossa, voit liittää sen raportin perään liitteeksi tai erilliseksi pdf-
liitetiedostoksi (esim. excel) Innokylään oma-arviointiraportin yhteyteen.  

 Oma-arviointi raportoidaan puolivuosittain samaan raportointipohjaan. Päivitä tuloksia siten 
että mahdollinen edistyminen tai muutos tulee selkeästi näkyviin. Poista tarvittaessa vanhaa 
tekstiä. 

Käsitteet 

Sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla on viisi kansallista hyötytavoitetta (ks. Hankeopas). Ne kuvaavat 

asiaintiloja, joita ohjelmalla kansallisesti tavoitellaan. Hankkeen tavoitteet kuvaavat alueellisen 

hankkeen omia tarkennettuja hyötytavoitteita kunkin kansallisen hyötytavoitteen alla. Hankkeen 

prosessitavoitteet ovat välitavoitteita, jotka tulee saavuttaa matkalla kohti hyötytavoitteita. 

Kehittämistoimenpiteet ovat toimenpiteitä, joiden avulla hankkeen prosessitavoitteet ja lopulliset 

tavoitteet voidaan saavuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi alueen tarpeiden tunnistaminen, 

toimintamallien ja ratkaisujen suunnittelu, kokeilu, käyttöönotto ja vakiinnuttaminen. 

Oma-arvioinnin raportointiaikataulu 

Raportointi 
Innokylään 
viimeistään 

Oma-arvioinnin sisältö 

 

15.11.2020 Raportointi sisältää  

 lähtötilanteen oma-arvioinnin, joka tulee tehdä ennen hankkeen 
kehittämistoimien aloitusta 

 oma-arvioinnin lokakuun 2020 tilanteesta (vapaaehtoinen) 

15.5.2021 Raportointi sisältää oma-arvioinnin huhtikuun 2021 tilanteesta 

15.11.2021 Raportointi sisältää oma-arvioinnin lokakuun 2021 tilanteesta 

15.5.2022 Raportointi sisältää oma-arvioinnin huhtikuun 2022 tilanteesta 

15.11.2022 Raportointi sisältää oma-arvioinnin lokakuun 2022 tilanteesta 

  



Helsingin tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman 
kokonaistavoite 
 

Helsingin Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat viiteen 

valtakunnalliseen hyötytavoitteeseen, joilla rakennetaan laaja-alaista sosiaali- ja terveyskeskusta 

ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille. Helsingin Tulevaisuuden sote-keskus muodostetaan 

integroimalla kolmen olemassa olevan toimintamallin (Terveys- ja hyvinvointikeskus, Perhekeskus ja 

Senioripalvelut) palvelut sekä kehittämällä niiden toimintatapoja läpileikkaavasti hyötytavoitteiden 

mukaisesti ja olemassa olevia hyviä käytäntöjä hyödyntäen. Näin varmistetaan, että kehittämistyö 

tapahtuu kokonaisvaltaisesti yli palveluiden siilorajojen. Helsinki omaa lisäksi suurimpana 

kaupunkina ja sote-itsehallintoalueena tiettyjä alueellisia erityispiirteitä, joiden vaikutuksesta Helsinki 

poikkeaa muista sote-alueista. Helsingin sote-alueen kehittämistyössä tulee ottaa huomioon erityisesti 

seuraavat sote-alueen taustalla vaikuttavat seikat: 1) väestönkasvu ja maahanmuuttajien suuri määrä, 

2) kasvavat lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin haasteet sekä 3) hyvinvoinnin polarisaatio ja 

heikko-osaisten suuri määrä. Nämä erityispiirteet tullaan huomioimaan Tulevaisuuden sote-keskus –

hankkeen kehitystyössä ja valtakunnallisten tavoitteiden sisällä tietyt hankkeessa kehitettävät 

kokonaisuudet on suunniteltu vastaamaan erityisesti näihin Helsingin alueellisiin erityistarpeisiin.  

Helsingin Tulevaisuuden sote-keskuskonseptin keskeisenä kehittämiskehikkona tullaan 

hyödyntämään jo vuosia käytössä ollutta palvelutarpeen mukaista asiakassegmentointia kuin myös 

segmenttien pohjalta tunnistettua neljään ydinprosessiin jakautuvaa toimintamallia. Lisäksi 

hyödynnetään nelimaaliajattelua: kaikissa Helsingin hankkeissa tavoitteisto perustuu siihen, että 

pyritään samanaikaisesti parantamaan henkilöstökokemusta, tuottavuutta, asiakaskokemusta ja 

saatavuutta sekä vaikuttavuutta. Nelimaalin tavoitteet ovat osin aivan samoja tavoitteita kuin 

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma hyötytavoitteet, ja muiltakin osin ne ovat samansuuntaisia ja 

siten tukevat hyötytavoitteiden saavuttamista. Prosessitavoitteet puolestaan jo lähtökohtaisesti 

tukevat hyötytavoitteita ja ne jakautuvat edelleen tarkempiin kehittämistoimenpiteisiin, joista 

jokainen edesauttaa vähintään yhtä hyötytavoitekokonaisuutta, useimmat useita. Lisäksi, koska 

Helsingissä on jo ennestään tehty paljon kehitystyötä mm. integraatioon liittyen, on kyse paljolti 

olemassa olevien käytäntöjen ja toimintamallien juurruttamisesta ja levittämisestä. 

Hankkeen tuloksina odotetaan lähtökohtaisesti todennettavissa olevaa parantumista kaikissa 

hyötytavoitteissa. Toteutettavien toimenpiteiden vaikutuksena kokonaiskustannukset pienenevät, kun 

vähemmillä suoritteilla pystytään tuottamaan parempaa vaikuttavuutta (enemmän terveys- ja 

hyvinvointihyötyä) ja ennaltaehkäisyyn panostamalla ehkäistään kalliimpien erityispalveluiden 

tarvetta. Asiakastyytyväisyyden paraneminen edesauttaa osaltaan vaikuttavuuden paranemista 

paremman palveluun sitoutumisen myötä. 

Hankkeen arvioinnin mittaristo perustuu hyötytavoitteiden mittaamiseen. Hankkeessa tullaan 

hyödyntämään mittareita, jotka ovat jo ennestään käytössä Helsingissä tai muilla alueilla. 

Hankesuunnitelmassa on esitetty alustava mittaristo ja lopulliset mittarit tullaan vahvistamaan, kun 

hankkeen konkreettiset kehittämistoimenpiteet on vahvistettu.  

 



1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 

parantaminen  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa perustason sote-palvelut sujuvasti, oikea-aikaisesti ja 

palvelujen jatkuvuus turvaten. Keskiössä on palvelujen kohdentaminen asiakkaiden erilaiset tarpeet 

huomioiden. Terveyspalvelujen saatavuuden näkökulmasta valmistaudutaan 7 päivän hoitotakuuseen. 

Asiakas voi hyödyntää palveluvalikoimassa sujuvasti ja aiempaa enemmän digitaalisia palveluja. 

Vaikka Helsinki on pysynyt hoitotakuussa, hoitoon pääsy ei tällä hetkellä ole riittävän nopeaa. Esim. 

lääkäreiden T3-ajat ovat monilla terveysasemilla kohtuuttoman pitkiä. Tavoitteena on nyt keskittyä 

erityisesti seuraaviin kehittämistoimenpiteisiin, joiden avulla palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, 

oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta pyritään kokonaisuutena parantamaan: 

- Asiakassegmentoinnin kehitys ja palveluiden kehitys segmenteille 

- Asiakasohjauksen yksikanavaisuuden kehittäminen 

- Ammattiryhmien välisen työjaon ja yhteistyön kehittäminen 

- Palveluketjujen kehittäminen yli yhdyspintojen 

- Kerralla kuntoon –ajattelumalli eli asiakkaan tarpeisiin vastataan kerralla mahdollisimman 

kattavasti 

Hankkeen konkreettisena tuotoksena odotetaan, että näiden toimenpiteiden vaikutuksena saatavuus 

paranee hoitotakuun kiristymistä ennakoiden. Lisäksi prosessit ja palvelutarjonta kehittyvät siten, että 

jatkossa saatavuuden pitäminen vaaditulla tasolla on helpompaa. Myös kysynnän ohjaamisen 

soveltuvin osin digikanaviin odotetaan nopeuttavan palvelun saamista ja vähentävän kysyntää 

fyysisistä palveluista. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Lopulliset mittarit / kriteerit tarkentuvat, kun hankkeen konkreettiset kehittämistoimenpiteet 

(kehittämisen kärjet ja toiminnalliset osa-kokonaisuudet) on vahvistettu v.2020 loppuun mennessä. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tämä täydentyy, kun mittarit / kriteerit sovittu v. 2020 loppuun mennessä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Lähtötilanteen arviointi tehdään ennen kehittämistoimenpiteiden aloittamista (ja raportoidaan 

viimeistään 01/2021). 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

< Kuvaus tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja arviointi niiden edistymisestä suhteessa 

prosessitavoitteisiin >  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

< Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista >  

 



2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja 

ennakoivaan työhön  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

Tavoitteena, on, että kaikessa toiminnassa painopiste siirtyy ennaltaehkäisyyn ja ennakointiin. 

Asiakkaan palveluissa huomioidaan myös hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) sekä 

syrjäytymisen ehkäisy. Liikkuvaa ja etsivää työtä lisätään ja riskitekijöiden ennakoivaan 

tunnistamiseen panostetaan. Asiakkaan omahoitoa tuetaan voimakkaasti, ennen kaikkea digitaalisilla 

ja matalan kynnyksen palveluilla. 

Näihin tavoitteisiin tartutaan erityisesti seuraavilla kehittämistoimenpiteillä: 

- Varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja lisääminen (sis. Lasten ja 

nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelut; Varhainen tuki arjessa –

palvelut; matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Mieppi; Sosiaalineuvonta ja 

aikuissosiaalityön nk. front desk –malli; Työttömien terveyspalvelut; Senioripalveluissa 

palvelukeskustoiminta ja tuetut ryhmät; Neuvolan ja opiskeluhuollon resursoinnin ja 

osaamisen vahvistaminen; Riskitekijöiden etsiminen ja tunnistaminen) 

- Kuntoutus- ja liikkumisohjelmat 

- Etsivän ja liikkuvan työn lisääminen 

- Kuntayhdyspinta sekä HYTE –yhteistyön ja palveluiden kehittäminen 

 

Hankkeen konkreettisena tuotoksena odotetaan, että näiden toimenpiteiden vaikutuksena 

painotus siirtyy ennaltaehkäisyyn eli ennaltaehkäisevien palveluiden osuus kasvaa. Näin väestön 

terveys paranee pidemmällä aikavälillä ja kustannukset laskevat, kun ongelmiin päästään 

tarttumaan ajoissa. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Lopulliset mittarit / kriteerit tarkentuvat, kun hankkeen konkreettiset kehittämistoimenpiteet 

(kehittämisen kärjet ja toiminnalliset osa-kokonaisuudet) on vahvistettu v.2020 loppuun mennessä. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tämä täydentyy, kun mittarit / kriteerit sovittu v. 2020 loppuun mennessä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Lähtötilanteen arviointi tehdään ennen kehittämistoimenpiteiden aloittamista (ja raportoidaan 

viimeistään 01/2021). 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

< Kuvaus tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja arviointi niiden edistymisestä suhteessa 

prosessitavoitteisiin >  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

< Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista >  



 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet  

Tavoitteena on, että asiakas saa laadukkaita ja vaikuttavia palveluja oikein valituilla, jatkuvasti 

kehitettävillä työmenetelmillä ja työtavoilla tuotettuna sekä omavalvontaa vahvistamalla ja 

tietojohtamista kehittämällä. Palvelut ovat näyttöön perustuvia ja niiden vaikuttavuutta mitataan ja 

kehitetään jatkuvasti. Tätä kaikkea tuetaan tiedolla johtamisen kehittämisellä. Lisäksi tavoitteena on, 

että asiakkaan osallistumista ja osallistamista omaan palveluunsa kehitetään. 

Kehittämistoimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi muodostuvat seuraavista 

kokonaisuuksista: 

- TKIO (tutkimus, kehitys, innovaatio ja opetus) –toiminta: tutkimusnäyttöön perustuva 

kehittäminen (ml. psykososiaaliset menetelmät) 

- Asiakaskokemuksen seurannan ja hyödyntämisen kehittäminen 

- Ydinprosessien ja palveluketjujen kehittäminen vaikuttavuustiedon perusteella 

- Asiakasosallisuuden ja kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen 

Vaikuttavuuden ja laadun kehittämisessä keskeisenä filosofiana on jatkuva parantaminen ja 

muutosten todentaminen systemaattisen mittaamisen avulla. Lisäksi nelimaali-ajattelu, joka pyrkii 

parantamaan palvelujen vaikuttavuutta ja saatavuutta, asiakaskokemusta, henkilöstökokemusta sekä 

tuottavuutta samanaikaisesti tukien laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä kokonaisuutena. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Lopulliset mittarit / kriteerit tarkentuvat, kun hankkeen konkreettiset kehittämistoimenpiteet 

(kehittämisen kärjet ja toiminnalliset osa-kokonaisuudet) on vahvistettu v.2020 loppuun mennessä. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tämä täydentyy, kun mittarit / kriteerit sovittu v. 2020 loppuun mennessä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Lähtötilanteen arviointi tehdään ennen kehittämistoimenpiteiden aloittamista (ja raportoidaan 

viimeistään 01/2021). 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

< Kuvaus tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja arviointi niiden edistymisestä suhteessa 

prosessitavoitteisiin >  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

< Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista >  

 

 



4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa palvelukokonaisuuden monialaisesti toteutettuna, 

palveluketjut ovat sujuvia ja palvelukokonaisuus eheä palvelun toteuttajasta riippumatta. Asiakas saa 

tarvitessaan oman yhteyshenkilön (omahoitaja, omatyöntekijä jne.), joka varmistaa, että asiakkaan 

palvelukokonaisuus on tarkoituksenmukainen eikä asiakas putoa palvelujen väliin.   

Helsingin tavoitteena on käytännössä toisaalta lisätä sisäistä integraatiota, ja toisaalta kehittää 

palvelupolkuja yli organisaatiorajojen. Sote-integraatio on Helsingissä jo entuudestaan varsin pitkällä, 

mutta toimintakäytäntöjä on vielä kehitettävä, jotta integraatio toteutuu täysimittaisesti päivittäisen 

työn tasolla. 

Konkreettisina kehittämistoimenpiteinä lähdetään nyt edistämään ennen kaikkea seuraavia 

kokonaisuuksia: 

- Helsingin sote-keskus konseptin muodostaminen (palvelukonseptien, toimintatapojen ja 

johtamismallien yhtenäistäminen) 

- Monialaisten palveluketjujen integraation kehitys 

- Paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden toimintamallien kehitys 

- Erikoissairaanhoidon yhdyspinnan kehitys 

Näiden toimien avulla integraatiota parannetaan niin horisontaalisesti kuin vertikaalisestikin. Tämän 

ansiosta asiakas tulee saamaan tarvitsemansa palvelut sujuvammin ja tällä saavutetaan 

terveyshyötyjä. Toisaalta turhaa ja päällekkäistä tekemistä vältetään, mikä puolestaan tuottaa 

kustannussäästöjä. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Lopulliset mittarit / kriteerit tarkentuvat, kun hankkeen konkreettiset kehittämistoimenpiteet 

(kehittämisen kärjet ja toiminnalliset osa-kokonaisuudet) on vahvistettu v. 2020 loppuun mennessä. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tämä täydentyy, kun mittarit / kriteerit sovittu v. 2020 loppuun mennessä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Lähtötilanteen arviointi tehdään ennen kehittämistoimenpiteiden aloittamista (ja raportoidaan 

viimeistään 01/2021). 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

< Kuvaus tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja arviointi niiden edistymisestä suhteessa 

prosessitavoitteisiin >  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

< Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista >  

 



5. Kustannusten nousun hillitseminen   

Hankkeen tavoitteet 

Tavoitteena on, että palvelut tuotetaan tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Edellä 

mainittuihin muihin hyötytavoitteisiin vaikuttavat toimenpiteet vaikuttavat osaltaan myös 

kustannusten hillintään vähentämällä päällekkäistä palvelunkäyttöä, ennaltaehkäisemällä raskasta 

palvelunkäyttöä sekä tehostamalla tuotantomenetelmiä. Helsingissä tavoitteena on, että asiakas voi 

luottaa siihen, että hänen tarvitsemansa palvelut tuotetaan kunnassa tarkoituksenmukaisesti ja 

kustannustehokkaasti. 

Lisäksi konkreettisina kehittämistoimenpiteinä tämän hyötytavoitteen saavuttamiseksi edistetään 

seuraavia kokonaisuuksia, jotka auttavat muiden hyötytavoitteiden saavuttamista, mutta kohdentuvat 

ennen kaikkea kustannuskehitykseen: 

- Järjestäjästrategian mukaisten johtamismallien kehittäminen 

- Digitaalisen sote-keskuksen kehittäminen 

- Myöntämisperusteiden kehitys strategisesti merkittäville palveluille 

- Monituottajamallin hyödyntäminen (make or buy –mallin jatkokehittäminen) 

Toteutettavien toimenpiteiden yhteisvaikutuksena kokonaiskustannukset pienenevät, kun vähemmillä 

suoritteilla pystytään tuottamaan parempaa vaikuttavuutta (enemmän terveys- ja hyvinvointihyötyä) 

ja ennaltaehkäisyyn panostamalla ehkäistään kalliimpien erityispalvelujen tarvetta. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Lopulliset mittarit / kriteerit tarkentuvat, kun hankkeen konkreettiset kehittämistoimenpiteet 

(kehittämisen kärjet ja toiminnalliset osa-kokonaisuudet) on vahvistettu v. 2020 loppuun mennessä. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tämä täydentyy, kun mittarit / kriteerit sovittu v. 2020 loppuun mennessä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Lähtötilanteen arviointi tehdään ennen kehittämistoimenpiteiden aloittamista (ja raportoidaan 

viimeistään 01/2021). 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

< Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista >  


