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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 

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 

 



1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja 

jatkuvuuden parantaminen  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

Tavoitteet  

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus asiakkaiden ja potilaiden tarpeita vastaavaksi paranee 

• Sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus lisääntyy 

Prosessitavoitteet 

• Kehitetään palveluohjauksen ja neuvonnan malli 

• Parannetaan perustason sotekeskuspalvelujen saatavuutta 

• Parannetaan lasten, nuorten ja perheiden sotekeskuspalvelujen (perhekeskuspalvelut) saatavuutta 

arjessa 

 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika yli 7 pv 

hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä, Sotkanet 

• Perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän käynnin 

odotusaika yli 21 pv hoidon tarpeen arvioinnista, Sotkanet 

• Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakäyntien 

lukumäärän suhde lääkärikäyntien lukumäärään, Sotkanet 

• Kotisairaalatoiminnan asiakkaiden määrä viimeisen vuoden ajalta 1.9.2019-31.8.2020 (kysely 

alueen toimijoille: 2020 Ylä-Savon sote, Kuopio)  

• Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % lapsiperheistä, Sotkanet  

• Sähköiset asiointikäynnit, % perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä, Sotkanet  

• Asioinut sosiaali- ja terveyspalveluissa sähköisesti, % palveluja tarvinneista 20-64-vuotiaat, 

Sotkanet  

• Asioinut lääkärin kanssa internetin välityksellä, %, FinSote 

• Asioinut hoitaja kanssa internetin välityksellä, %, FinSote 

• Asioinut sosiaalityöntekijän kansa internetin välityksellä, %, FinSote 

 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

• Kansalliset rekisteriaineistot (Sotkanet, FinSote) 

• Kysely alueen toimijoille 2020 (Ylä-Savon sote, Kuopio) 

 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

• Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika yli 7 pv 

hoidon tarpeen arvioinnista: 57,2 % toteutuneista käynneistä (maaliskuun tilanne 2019 Sotkanet)  

• Perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän käynnin 

odotusaika yli 21 pv hoidon tarpeen arvioinnista: 36,4% toteutuneista käynneistä (maaliskuun 

2020 tilanne) Sotkanet 



• Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakäyntien 

lukumäärän suhde lääkärikäyntien lukumäärään 1,5 (2019 Sotkanet) 

• Kotisairaalatoiminnan asiakkaiden määrä viimeisen vuoden ajalta 1.9.2019-31.8.2020 (kysely 

alueen toimijoille 2020) 

• Kuopion 542 asiakasta 

• Ylä-Savossa 230 asiakasta 

• Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä 2,4 % lapsiperheistä (2019, Sotkanet)  

• Sähköiset asiointikäynnit 20,6 % perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä (2019, Sotkanet)  

• Asioinut sosiaali- ja terveyspalveluissa sähköisesti 13,4% palveluja tarvinneista 20-64-vuotiaat, 

(2018, Finsote, Sotkanet)  

• Asioinut lääkärin kanssa internetin välityksellä 13,4% (2018, FinSote) 

• Asioinut hoitaja kanssa internetin välityksellä 18,3%, (2018, FinSote) 

• Asioinut sosiaalityöntekijän kansa internetin välityksellä 4%, (2018, FinSote) 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Hanke on käynnistymässä. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Raportoidaan toukokuussa 2021. 

 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään 

ja ennakoivaan työhön  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

 

Hyötytavoitteet 

• Väestön hyvinvointivajeet tunnistetaan aiempaa varhemmin 

• Ennaltaehkäisevä tuki on väestön saatavilla paremmin 

Prosessitavoitteet 

• Kehitetään kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen edellytyksiä tukevaa toimintaa ohjaava digitaalinen 

alusta sotepalvelujen kehittämistoimien vaikuttavuuden lisäämiseksi  

• Kehitetään sähköistä sote- ja perhekeskusta edistämään omahoitoa ja madaltamaan kynnystä 

ennaltaehkäisevien palveluiden piirin hakeutumiseen 

• Laaditaan ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäiset palvelumallit 

• NMOK: Nuorten psykososiaalisen tuen vaikuttavien menetelmien käyttöönotto, vahvistaminen, 

yhtenäistäminen, saavutettavuus suhteessa väestötarpeeseen ja juurtumisen tuki 

 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Varhaisen tuen menetelmien käytön lisääntyminen, % kunnista (alueellinen HYTE-kysely 2020):  

• Audit C, Frop, BDI, Lapset puheeksi, IPC 

• Puheeksi oton vahvistuminen (FinLapset): 



• Vanhempi ei ole ilmaissut tarvetta saada ammattilaisilta tukea omaan 

vanhemmuuteensa, %  

• Vanhempi ei ole ilmaissut tarvetta saada ammattilaisilta tukea omaan jaksamiseensa, %  

• Vanhempi ei ole ilmaissut tarvetta saada ammattilaisilta tukea parisuhteeseen, %  

• Yksilö- ja ryhmämuotoista tukea aiempaa paremmin saatavilla, menetelmä käytössä, % kunnista 

(HYTE-kysely 2020):  

• monialainen vanhempainilta, monialainen perhevalmennus, monialainen ryhmäneuvola, 

VaVu-menetelmä, Vahvuutta Vanhemmuuteen, alkoholimini-interventio 

• Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0-17-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä, Sotkanet 

• Lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tarpeen mukaiset 

terveystarkastukset, Sotkanet 

• Työttömien terveystarkastukset, % työttömistä, Sotkanet  

• Sähköisen palvelukanavan kautta tarjolla oleva neuvonta (työikäisten palvelut) % kunnista 

(kysely kuntien sosiaalitoimeen 2020) 

 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

• Kansalliset rekisteriaineistot (Sotkanet, FinLapset)  

• Kyselyt kunnille (Pohjois-Savon alueellinen HYTE kysely 2020, kysely kuntien sosiaalitoimeen 

2020) 

 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

• Varhaisen tuen menetelmien käytön lisääntyminen, % kunnista (HYTE-kysely 2020):  

- Audit C, 14 kuntaa, 73,7%  

- Frop, 11 kuntaa, 57,9%   

- BDI, 13 kuntaa, 68,4% 

- Lapset puheeksi, 7 kuntaa, 36.8%  

-  IPC 1 kunta 5.2% 

• Puheeksi oton vahvistuminen (FinLapset):  

- Vanhempi ei ole ilmaissut tarvetta saada ammattilaisilta tukea omaan vanhemmuuteensa, 

18.5%,  

- Vanhempi ei ole ilmaissut tarvetta saada ammattilaisilta tukea omaan jaksamiseensa, 32.1%, 

- Vanhempi ei ole ilmaissut tarvetta saada ammattilaisilta tukea parisuhteeseen, 51.2 %   

• Yksilö- ja ryhmämuotoista tukea aiempaa paremmin saatavilla, menetelmä käytössä, % 

kunnista( HYTE-kysely 2020): 

- Monialainen vanhempainilta (perusopetus), 13 kuntaa 68.4 % 

- Monialainen perhevalmennus, 9 kunta 47.4 % 

- Monialainen ryhmäneuvola, 6 kuntaa 31.6 % 

- VaVu-menetelmä, 9 kuntaa 47.4% 

- Vahvuutta Vanhemmuuteen, 7 kuntaa 36.8 % 

- Alkoholimini-interventio, 12 kuntaa 63.2 % 

• Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0-17-vuotiaat 1.5% vastaavan ikäisestä, Sotkanet 

• Lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tarpeen mukaiset 

terveystarkastukset 332, Sotkanet 



• Työttömien terveystarkastukset, 1.8. % työttömistä, Sotkanet  

• Sähköisen palvelukanavan kautta tarjolla oleva neuvonta (työikäisten palvelut) 26,3% kunnista 

(kysely kuntien sosiaalitoimeen 2020) 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Hanke käynnistymässä.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Raportoidaan toukokuussa 2021.  

 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet  

Hyötytavoitteet 

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus paranee vahvistamalla tutkimus-, arviointi- ja 

kehitystoimintaa 

• Asukkaiden osallisuus palvelujen kehittämisessä paranee lisäten palvelujen asiakaslähtöisyyttä 

 

Prosessitavoitteet 

• Kehitetään soten hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen vaikuttavuuden alusta ja 

terveystaloustieteellinen mallinnus 

• Vahvistetaan monialaisuutta palvelutarpeen arvioinnissa, hoito- ja palvelusuunnitelmissa, 

palvelujen toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä tutkimuksellisessa kehittämisessä 

• Laaditaan perhekeskustoiminnalle maakunnallisesti yhteiset indikaattorit 

• Maakunnallisten osallisuusohjelmat ja -työkalut arvioidaan ja otetaan osaksi toimintaa 

• Kehitetään sosiaalityön maakunnallisia työkaluja ja toimintamalleja 

 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Jalkautettujen hoitoketjujen lkm sosiaali- ja terveyspalveluissa (Perusterveydenhuollon yksikkö) 

• Asiakaskokemusta mittaavat indikaattorit (Sotkanet)  

o kansallisen asiakaspalautekyselyn tuloksia raportoivat kunnat (määrä) 

o asiakaskokemuksen indikaattorit (Finsote-tukimus,Sotkanet): 

▪ myönteinen asiakaskokemus sosiaalipalveluissa % 

▪ myönteinen asiakaskokemus terveyspalveluissa % 

▪ koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä (%) 

▪ Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneistä 

• Osallisuuden kokemus palvelutapahtumassa (Finsote-tutkimus, Sotkanet)   

▪ Riittävästi aikaa kysyä terveydentilasta ja hoidosta (%) 

▪ Asiat selitettiin ymmärrettävästi terveyspalveluissa (%) 

▪ Sai osallistua omaa hoitoa ja tutkimuksia koskeviin päätöksiin (%) 

▪ Riittävästi aikaa kysyä omasta sosiaalipalvelustaan (%) 



▪ Asiat selitettiin ymmärrettävästi sosiaalipalveluissa (%) 

▪ Sai osallistua itseä koskeviin päätöksiin sosiaalipalveluissa(%) 

• Osallisuus perusterveydenhuollossa (Teaviisari): Avoimuus verkossa / Asiakaspalautteet / 

Osallistumis- ja vaikuttamistavat 

• Järjestöjen toimintaa esille tuovat sähköiset kanavat (Asiantuntija-arvio)  

• Tunnistetaanko näitä välineitä kehittäjien keskuudessa?  

• Ovatko ne ammattilaisten käytössä? 

 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

• Kansalliset rekisteriaineistot (Sotkanet, Teaviisari, Finsote)  

• Asiantuntija-arviot (Järjestö- ja osallisuuskoordinaattori ja Perusterveydenhuollon yksikkö) 

 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

• Jalkautettujen hoitoketjujen lkm sosiaali- ja terveyspalveluissa 0 kappaletta (kysely kunnille) 

• Asiakaskokemusta mittaaviin kansallisen asiakaspalautekyselyyn (2018, Sotkanet)  

Mittarit  Kunnat, jossa koottu 
/maakunnan kaikki 

kunnat 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin  
(kohtaaminen, palvelun hyödyllisyys, palvelun toteutuminen 

kohtuullisessa ajassa, osallistuminen päätöksentekoon) 

11/19 

Suun terveydenhuollon asiakastyytyväisyys  
(kohtaaminen, palvelun hyödyllisyys, palvelun toteutuminen 

kohtuullisessa ajassa, osallistuminen päätöksentekoon) 

3/19 

 

• Asiakaskokemusta Pohjois-Savossa palvelutapahtumassa (2018, Sotkanet): 

Myönteinen asiakaskokemus sosiaalipalveluissa (%)  50,5 

Myönteinen asiakaskokemus terveyspalveluissa (%)  52,5 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä 53,6 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneistä 58,6 

 

• Asiakkaan osallisuuden kokemus palvelutapahtumassa terveydenhuollossa. Samoihin 

kysymyksiin sosiaalihuollon osalta ei ole tietoa (2018, Sotkanet): 

Riittävästi aikaa kysyä terveydentilasta ja hoidosta (%) (2018)  53,1 

Asiat selitettiin ymmärrettävästi terveyspalveluissa (%) (2018)   57,4 

Sai osallistua omaa hoitoa ja tutkimuksia koskeviin päätöksiin (%) (2018-)  44,9 

 

• Perusterveydenhuollossa osallisuus näyttäytyy seuraavasti (13.11.2020, Teaviisari) 

Osallisuus Kunnat 

Avoimuus verkossa 84 

Ikääntyneiden terveystarkastus- ja neuvontapalvelut 53 

Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset 71 

Työttömien terveystarkastukset 86 

Asiakaspalautteet 92 



Osallistumis- ja vaikuttamistavat (vastaus: kyllä/ei) 84 

Järjestetty keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia 88 

Selvitetty asiakkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa  83 

Otettu kehittämisasiakkaita / kokemusasiantuntijoita mukaan 
palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen 68 

Järjestetty asukkaille mahdollisuuksia osallistua talouden 
suunnitteluun 0 

Tehty yhteistyötä järjestöjen kanssa 96 

  

Ennaltaehkäisevä tai omahoitoa tukeva yksilöneuvonta ja ryhmät 73 

Osallisuusohjelma kunnissa omana tai osana muuta kokonaisuutta 16 

 

Järjestöjen toimintaa esille tuovat sähköiset kanavat (Asiantuntija-arvio).  

• Tunnistetaanko näitä välineitä kehittäjien keskuudessa? Tunnistetaan 4/19 kunnasta. 

• Ovatko ne ammattilaisten käytössä? On käytössä 2/19 kunnassa. 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Hanke käynnistymässä. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Raportoidaan toukokuussa 2021. 

 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

Hyötytavoitteet 

• Monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asiakkaiden ja potilaiden hyödynnettävissä yhdellä 

yhteydenotolla 

• Asiakkaiden ja potilaiden tarpeita vastaava monialainen tuki toimii saumattomana kokonaisuutena 

 

Prosessitavoitteet 

• Varmistetaan perhekeskuksen monialaisen ja yhteentoimivan toiminnan sekä saumattoman 

yhteistyön ja jatkuvuuden toteutuminen alueellisesti yhdenmukaisesti 

• Varmistetaan laaja-alaisen sotekeskuksen monialaisen ja yhteentoimivan toiminnan sekä 

saumattoman yhteistyön ja jatkuvuuden toteutuminen 

• Kehitetään perhekeskuksen ja sotekeskuksen asiakas- ja palveluohjausta 

• Kehitetään avohoidon palveluja vastaamaan asiakkaiden tarpeita 

• Edistetään esimiesten ja johdon verkosto-, muutos- ja tietojohtamisen osaamista ja käytäntöjä  

 

 

 

 



Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Koki palvelun sujuvaksi, %, sosiaalipalveluita käyttäneistä, Sotkanet  

• Koki palvelun sujuvaksi, % terveyspalveluja käyttäneistä, Sotkanet  

• Hoitosuunnitelma tehty, osuus pitkäaikaissairaista, % Sotkanet 

• Kotisairaalatoiminnan asiakkaiden määrä viimeisen vuoden ajalta 1.9.2019-31.8.2020 (jkysely 

alueen toimijoille 2020: Ylä-Savon sote, Kuopio)  

 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

• Kansalliset rekisteriaineistot (Sotkanet)  

• Kysely alueen toimijoille 2020 (Ylä-Savo ja Kuopio) 

 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

• Koki palvelun sujuvaksi, 53,6 %, sosiaalipalveluita käyttäneistä, Sotkanet  

• Koki palvelun sujuvaksi, 58,5 % terveyspalveluja käyttäneistä, Sotkanet  

• Hoitosuunnitelma tehty, osuus pitkäaikaissairaista, 42,3 % Sotkanet 

• Kotisairaalatoiminnan asiakkaiden määrä viimeisen vuoden ajalta 1.9.2019-31.8.2020 (kysely 

alueen toimijoille 2020) 

• Kuopion 542 asiakasta 

• Ylä-Savossa 230 asiakasta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Hanke käynnistymässä.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Raportointi toukokuussa 2021.  

 

5. Kustannusten nousun hillitseminen   

Hankkeen tavoitteet 

• Tuottavuus ja vaikuttavuus paranevat ja kustannusten kasvu heikkenee 

• Nettokäyttömenot lähestyvät maan keskiarvoa ja tarvevakioidut menot pysyvät alle maan 

keskiarvon 

 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Perusterveydenhuollon avohoidon (pl. suun terveydenhoito) nettokäyttökustannukset, euroa / 

asukas, Sotkanet 

• Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset, euroa / asukas, Sotkanet 

• Ikääntyneiden laitoshoidon nettokäyttökustannukset, euroa / asukas, Sotkanet 

 



Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

• Kansalliset rekiseriaineistot (Sotkanet) 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

• Perusterveydenhuollon avohoidon (pl. suun terveydenhoito) nettokäyttökustannukset, 475 

euroa / asukas 2019, Sotkanet 

• Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset, 1551 euroa / asukas, Sotkanet 

• Ikääntyneiden laitoshoidon nettokäyttökustannukset, 70,0 euroa / asukas, Sotkanet 

 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Raportoidaan toukokuussa 2021. 


