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1. Dokumentin tarkoitus ja arvioinnin aikataulut 

Tämä dokumentti toimii Länsi-Uudenmaan tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen arvioinnin tukena. Hankkeen kehittämisalueet ja niihin 
liittyvät projektit ryhmitellään sote-uudistuksen kansallisten tavoitteiden mukaisesti taulukoihin, joihin kootaan kunkin projektin tavoitteet ja 
mittarit, jotka tukevat kansallisen tavoitteen toteutumista.  

Dokumenttia täydennetään projektipäälliköiden toimesta, kun projektit konkretisoituvat. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset -sarake täydennetään THL:n arviointiaikataulun mukaisesti; 

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 

 

Tämän dokumentin lopussa on kooste syksyllä 2020 tehdystä nykytilan tietojen keruusta. 
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2. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen  

Kehittämisalue Projekti Tavoitteet Arviointi/mittari Tietojen 
keruu/lähde 

Seurannan ja 
arvioinnin 
tulokset 

Perhekeskus (LAPE) 
 

     

Perustason 
mielenterveys- ja 
päihdepalvelut 

Perustason 
mielenterveyspalvelujen 
kehittäminen (nuoret) 

Parannetaan palvelujen 
saatavuutta ja oikea-
aikaisuutta nuorten 
ahdistuksen ja 
masennuksen hoidossa 
perustasolla ottamalla 
käyttöön vaikuttavia 
menetelmiä.  

IPC- ja Cool Kids - 
koulutukset 
toteutuneet ja 
menetelmät käytössä 
nykyistä laajemmin 

Aluekohtainen 
implementaatio 
onnistunut ja 
osaamisen ylläpitävä 
yhteistyömalli HYKS 
nuorisopsykiatrian 
kanssa vakiintunut 

  

Perustason 
mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen 
kehittäminen (aikuiset) 

Lisäämme lievien ja 
keskivaikeiden 
mielenterveyden 
häiriöiden ja päihteiden 
ongelmakäytön nopeaa ja 
vaikuttavaa hoitoa 
perustasolla, jolloin 
palvelujen saatavuus, 
oikea-aikaisuus 
paranevat ja myös esh-
palveluista perustasolle 
palaavien asiakkaiden 

Yhtenäinen hoidon 
tarpeen arviointi ja 
hoitoon ohjauksen 
malli 
(terapiakoordinaatio) 
on käytössä koko 
alueella.  

Psykososiaalisten 
hoitojen 
palveluvalikoima ja 
palvelulupaus on 
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hoitojen jatkuvuus 
paranee.   

Psykososiaalisiin 
hoitoihin ohjaus kehittyy 
systemaattiseksi ja 
kattavaksi 

Psykososiaalisten 
hoitojen valikoima ja 
saatavuus perustasolta 
laajenee 

Päihdepalveluja koskevat 
tavoitteet ym. 
määritellään myöhemmin 

selkeästi määritelty. 
Näyttöön perustuvien 
hoitojen valikoima 
vastaa tarpeeseen ja 
on yhdenmukainen 
koko alueella. 
Henkilökuntaa on 
koulutettu uuden 
koulutusjärjestelmän 
mukaisiin hoitoihin. 

Tulevaisuuden sote-
keskus/yhteisen 
ensilinjan palvelut 

Tarkentuu kun 
projektit/pilotit 
konkretisoituva 

Kiireelliset asiat 
hoidetaan samana 
päivänä 

Asiakkaan asian käsittely 
aloitetaan samana 
päivänä, kun 
yhteydenotto tulee 

Ensilinjan 
vastaanottopalvelujen / 
palveluohjauksen / 
ensiarvion/palvelutarpeen 
arvioinnin saatavuus on 
hyvä ja asiakas saa 
palvelun (mm. lääkärit, 
hoitajat, sosiaalityö) 

 T3  
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sujuvasti itselleen 
riittävässä aikataulussa   

Asiakas saa sähköisten 
palvelujen avulla 
itsehoitotietoa ja -keinoja 

Pystymme tuottamaan 
Länsi-Uusimaan 
ammattilaisten palveluja 
sekä lähi- että 
etäpalveluina 

Työikäisten palvelut 
täydentyy kun projektit 
konkretisoituvat 

    

Ikääntyneiden 
palvelut 

tehostettu 
palveluasuminen 

 

Lisätään asukkaiden 
yhdenvertaisuutta 

Lisätään asukkaiden 
tietoisuutta erilaisista 
palveluvaihtoehdoista  

Nopeutetaan asiakkaan 
prosessia hoivakodin 
valinnassa 

Yhtenäiset 
asiakkuuskriteerit 
käytössä 
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Paljon palvelua 
tarvitsevien 
palvelukonsepti 

täydentyy kun projektit 
konkretisoituvat 

    

Palvelut 
ruotsinkielisenä 

täydentyy kun projektit 
konkretisoituvat 

    

 

 

3. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön  

Kehittämisalue Projekti Tavoitteet Arviointi/mittari Tietojen 
keruu/lähd
e 

Seuranna
n ja 
arvioinnin 
tulokset 

Perhekeskus 
(LAPE) 
 

 Lasten ja nuorten perustason palveluissa on 
käytössä matalan kynnyksen vaikuttaviksi todetut 
menetelmä mielenterveysongelmien varhaiseen 
tunnistamiseen ja hoitoon.  

Asukkaat saavat 
perustasolla 
tarvitsemansa 
hoidon ja 
erikoissairaanhoid
on lähetteet 
vähenevät. 

  

Perustason 
mielenterveys- 
ja 
päihdepalvelut 

Perustason 
mielenterveyspalveluj
en kehittäminen 
(nuoret) 

Lasten ja nuorten perustason palveluissa on 
käytössä matalan kynnyksen vaikuttaviksi todetut 
menetelmä mielenterveysongelmien varhaiseen 
tunnistamiseen ja hoitoon. 

Asukkaat saavat 
perustasolla 
tarvitsemansa 
hoidon ja 
erikoissairaanhoid
on lähetteet 
vähenevät. 
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Perustason 
mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen 
kehittäminen 
(aikuiset) 

Asiakkaita ohjataan nykyistä paremmin 
ennaltaehkäisevien palveluiden pariin (mm. 
digitaaliset palvelut). Riittävän ajoissa toteutetuilla 
perustason hoidoilla vähennetään 
erikoissairaanhoidon palvelujen tarvetta. 

Digitaalisten omahoitojen, ohjatun omahoidon, 
nettiterapioiden, sote-keskuksista annettujen 
hoitojen ja ostopalveluna tuotettavien 
lyhytterapioiden vaikuttava ja 
tarkoituksenmukainen käyttö lisääntyy. 

Asukkaat saavat 
perustasolla 
tarvitsemansa 
hoidon ja 
erikoissairaanhoid
on lähetteet 
vähenevät. 

  

Tulevaisuuden 
sote-
keskus/yhteise
n ensilinjan 
palvelut 

  Asukkaat saavat 
perustasolla 
tarvitsemansa 
hoidon ja 
erikoissairaanhoid
on lähetteet 
vähenevät. 

  

Työikäisten 
palvelut 

     

Ikääntyneiden 
palvelut 

tehostettu 
palveluasuminen 

Asiakkaat/omaiset voivat myös ennakoivasti 
tutustua tehostetun 
palveluasumisen asiakkuuskriteereihin, prosesseihi
n ja hoivakoteihin  

   

Paljon 
palvelua 
tarvitsevien 
palvelukonsep
ti 

 Yhä useammalla asiakkaalla/perheellä on 
yksilöllinen, tarpeisiin vastaava kokoava 
asiakassuunnitelma, erityisesti paljon palveluja 
tarvitsevalla asiakkaalla. 
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Palvelut 
ruotsinkielisen
ä 

     

 

4. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Kehittämisalue Projekti Tavoitteet Arviointi/mittari Tietojen 
keruu/lähde 

Seurannan ja 
arvioinnin tulokset 

Perhekeskus (LAPE) 
 

     

Perustason 
mielenterveys- ja 
päihdepalvelut 

Perustason 
mielenterveyspalvelujen 
kehittäminen (nuoret) 

    

Perustason 
mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen 
kehittäminen (aikuiset) 

HYKS-ERVA-tasoinen 
laaturekisteri, 
systemaattisen 
vaikuttavuuden arviointi 
ja vertaiskehittäminen 
varmistaa perustasolla 
tuotettavien hoitojen 
laadun ja 
vaikuttavuuden. 

   

Tulevaisuuden sote-
keskus/yhteisen 
ensilinjan palvelut 

 Laadun ja 
vaikuttavuuden mittarit 
on määritelty 
keskeisimmille 
asiakasryhmille (kattaen 
vähintään 50 % sote-
keskuksen asiakkaista)  
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Osallistumme 
aktiivisesti 
laaturekisterityöhön 
yhdessä alueellisten ja 
kansallisten toimijoiden 
kanssa  
 
Mittaamme 
asiakaskokemusta 
systemaattisesti ja 
parannamme sitä 
jatkuvilla toimenpiteillä. 

Työikäisten palvelut      

Ikääntyneiden palvelut 
tehostettu 
palveluasuminen 

Valvontakäyntien 
raporttien ja 
asiakkaiden/omaisten 
kokeman laadun 
julkaiseminen edistää 
hoivakotien laadun 
kehittämistä  
 
Yhtenäiset 
asiakkuuskriteerit 
parantavat laadun ja 
vaikuttavuuden 
yhteismitallista 
seurattavuutta ja 
kehittämistä  
 

  

 

Paljon palvelua 
tarvitsevien 
palvelukonsepti 
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Palvelut 
ruotsinkielisenä 

 Selvitetään tarvetta ja 
mahdollisuuksia 
keskittää joitakin 
ruotsinkielisiä sote-
palveluja, jotta voidaan 
varmistaa niiden 
saatavuus. 

   

 

5. Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen 

Kehittämisalue Projekti Tavoitteet Arviointi/mittari Tietojen 
keruu/lähde 

Seurannan ja 
arvioinnin 
tulokset 

Perhekeskus 
(LAPE) 
 

     

Perustason 
mielenterveys- ja 
päihdepalvelut 

Perustason 
mielenterveyspalvelujen 
kehittäminen (nuoret) 

    

Perustason 
mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen 
kehittäminen (aikuiset) 

Asiakkaan palvelupolku 
suunnitellaan yhtenäiseksi ja 
saumattomaksi kokonaisuudeksi. 

Perustason työntekijöiden tuki, 
psykososiaalisten hoitojen 
kehittäminen ja vaikuttavuuden 
arviointi ovat systemaattisia sekä 
alueen sisällä että HYKS-erva-
alueiden 
yhteiskehittämisverkostossa. 

Hoitojen 
saatavuutta ja 
vaikuttavuutta 
seurataan ja 
vertaiskehitetään 
erva-tasoisella 
laaturekisterillä. 
Alueellista hoitojen 
kehittämistä 
tuetaan erva-
tasoisen 
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Terapiakoordinaattorimallilla tuetaan 
ja menetelmäohjataan etulinjan 
perustason työntekijöitä 
psykososiaalisten hoitojen 
tuottamisessa. 

kehittämisverkoston 
kautta. 

Tulevaisuuden 
sote-
keskus/yhteisen 
ensilinjan palvelut 

 Vähintään viiden (5) keskeisen 
asiakasryhmän palvelupolku on 
kuvattu ja toimeenpantu yhdessä 
kumppanien (esim. sivistystoimi, 
HUS, TE-toimisto, Kela) kanssa. 
Esim.  työkykyohjelmassa mukana 
olevan asiakkaan polku, nuorten 
mielenterveyspolku. 

   

Työikäisten 
palvelut 

     

Ikääntyneiden 
palvelut 

tehostettu 
palveluasuminen 

Hoivakotien vertailua tarjotaan 
kaikille länsiuusmaalaisille tehostetun 
palveluasumisen asiakkaille 
saumattomana kokonaisuutena  

   

Paljon palvelua 
tarvitsevien 
palvelukonsepti 

 Paljon palveluja tarvitsevien 
asiakkaiden toimintamalli on 
toimeenpantu kaikissa kunnissa. 
Toimimme yhteisten toimintatapojen 
mukaisesti asiakkaan 
tunnistamisessa ja palvelutarpeen 
monialaisessa arvioinnissa, 
asiakassuunnitelman tekemisessä, 
vastuutyöntekijän / omatyöntekijän 
roolissa, palvelujen 
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yhteensovittamisessa ja 
verkostotyössä.  

Palvelut 
ruotsinkielisenä 

     

 

 

6. Kustannusten nousun hillitseminen   

Kehittämisalue Projekti Tavoitteet Arviointi/mittari Tietojen 
keruu/lähde 

Seurannan ja 
arvioinnin tulokset 

Perhekeskus (LAPE) 
 

     

Perustason 
mielenterveys- ja 
päihdepalvelut 

Perustason 
mielenterveyspalvelujen 
kehittäminen (nuoret) 

    

Perustason 
mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen 
kehittäminen (aikuiset) 

Mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden 
painopistettä siirretään 
kevyempiin ja 
kustannusvaikuttavampiin 
palveluihin, 
erikoissairaanhoidosta 
perustasolle. 

   

Tulevaisuuden sote-
keskus/yhteisen 
ensilinjan palvelut 

 Ikä- ja tarvevakioidut 
sote-kustannukset per 
väestö laskevat 
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Työikäisten palvelut      

Ikääntyneiden 
palvelut 

tehostettu 
palveluasuminen 

Portaalin laajentaminen 
on kustannustehokas 
tapa vs. jokainen kunta 
hankkisi ja ylläpitäisi 
oman portaalin  

 
Asiakkuuskriteerien 
yhtenäistämisen kautta 
voidaan entistä 
paremmin kohdentaa 
palvelut asiakkaan 
tarpeen mukaisesti 
(esim. määräaikaisina 
päätöksinä). 
 

   

Paljon palvelua 
tarvitsevien 
palvelukonsepti 

     

Palvelut 
ruotsinkielisenä 

     

 

 

Lähtötilanne – tietojen keruu (syksyllä 2020) 
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  Länsi-Uusimaa  

Kiireettömälle vastaanotolle pääsee keskimäärin ____ arkipäivän kuluessa 
Lapsiperheiden 

palveluissa 8,3 

 Työikäisten palveluissa 7,3 

 Iäkkäiden palveluissa 7 

Masennusoireistoon suunnattu Inter Personal Counseling (IPC) -menetelmä 
Menetelmä käytössä kunnassa/yhteistoiminta-alueella. Jos vastasit kyllä, niin 
kuinka monta ammattilaista kunnassa tai yhteistoiminta-alueella on koulutettu 
käyttämään menetelmää? Noin ____ kpl  62 

Ahdistuneisuusoireiluun suunnattu CoolKids -menetelmä. Menetelmä käytössä 
kunnassa/yhteistoiminta-alueella. Jos vastasit kyllä, niinkuinka monta 
ammattilaista kunnassa tai yhteistoiminta-alueella on koulutettu käyttämään 
menetelmää? Noin ____ kpl  3 
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Jokin muu menetelmä, mikä: kuinka monta ammattilaista on koulutettu 
käyttämään menetelmää? Noin ____ kpl  217 

12. Onko kunnan/yhtymän terveyskeskuksessa käytössä palliatiivinen 
konsultointipalvelu?  5 kunnassa  

Kunnassa/yhteistoiminta-alueella on lapsiperheille tarkoitettuja matalan 
kynnyksen avoimia kohtaamispaikkoja yhteensä ____ kpl.  9 

Kunnassa/yhteistoiminta-alueella on kaikille asukkaille tarkoitettuja matalan 
kynnyksen avoimia kohtaamispaikkoja yhteensä ____ kpl.  9 kunnassa 

 lapsiperheille  12 

 

ikääntyneiden 
palveluissa 8 

 nuorten palveluissa  4 

 Työikäisten palveluissa 2 

Onko kunnassa/yhteistoiminta-alueella käytössä muistisairauksien 
ennaltaehkäisyyn tähtäävä elintapaohjauksen toimintamalli?  3 kunnassa 

Yhteisösosiaalityötä tehdään asukkaiden tarpeiden kannalta: keskiarvo  2,3 

AVAIN  ei käytössä  

Kykyviisari  5 kunnassa  

RAI-välineistöön kuuluva mittari  6 kunnassa 
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joku muu  

on muita, useita eri 
kunnissa 

Onko kunnan/yhtymän sosiaalipalveluissa käytössä rakenteellisen sosiaalityön 
toimintamalli (esim. sosiaalinen raportointi)?  2 kunnassa  

Alueemme päivystyksissäon yhteensä ______ käyntiä ajanjaksolla 1.9.2018 - 
31.8.2019  143681 

Alueemme yhteispäivystyksessä on yhteensä ______ käyntiä ajanjaksolla 
1.9.2018 - 31.8.2019  115211 

Alueemme päivystyksissä on yhteensä ______ käyntiä ajanjaksolla 1.9.2019 - 
31.8.2020  130765 

Alueemme yhteispäivystyksessä on yhteensä ______ käyntiä ajanjaksolla 
1.9.2019 - 31.8.2020  102158 

Alueemme yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusten kokonaismääräajanjaksolla 
1.9.2018 – 31.8.2019 on ____ kpl  10418 

Alueemme yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusten kokonaismäärä 
ajanjaksolla 1.9.2019 – 31.8.2020 on ____ kpl  10441 

Toimeentulotuki ja muut etuudet  8 kunnassa 
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Kelan palvelut (esim. kuntoutusohjaus ja -konsultointi)  6 kunnassa 

Sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistaminen ja 
yhteistyö  7 kunnassa 

Onko kunnassa/yhteistoiminta-alueilla sovittu yhteinen toimintamalli työttömien 
työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten?  6 kunnassa  

 


