Kysely Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankkeille
syksy 2022
Arvoisa vastaaja!
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman
hyötytavoitteiden toteutumisen kansallisesta seurannasta ja arvioinnista sekä arviointitulosten
julkaisemisesta. Tämä kysely on osa kansallista seurantaa ja arviointia. Kysely toteutetaan vuosien 2020,
2021, 2022 ja 2023 syyskuussa. Kyselyn avulla seurataan asioita, joista ei kerry tietoa kansallisiin
rekistereihin. Kyselyn valmistelussa on hyödynnetty ohjelman hankeopasta.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa rahoitettavien hankkeiden edustajat vastaavat
kyselyyn kukin oman hankealueensa osalta. Kysely osoitetaan kunkin hankkeen projektipäällikölle tai
muulle yhteyshenkilölle. Hankkeen edustajat kokoavat vastaukset kyselyyn alueen sote-johtajien ja
-ammattilaisten asiantuntemusta hyödyntäen, ja projektipäällikkö tai muu yhteyshenkilö vastaa kyselyyn.
Kysymysten kohdalla on ohje, joka kertoo kysymyksen tarkoituksen ja miten tieto kysymykseen kerätään.

Alueelta kerätyt tiedot on hyvä säilyttää hankeorganisaatiossa ja niitä voi hyödyntää myös hankkeen
oma-arvioinnissa.
Tämä kysely mittaa tilannetta hankealueilla syyskuussa 2022.
Kyselyyn on tärkeä koota tiedot hankealueelta samalla tapaa kuin syksyllä 2020 ja 2021, jotta
aluekohtaisen muutoksen seuraaminen on luotettavaa.
Kyselyyn vastataan viimeistään 30.9.2022.

Kiitämme jo etukäteen yhteistyöstä.

Kysy lisätietoja tarvittaessa:
Juha Koivisto
Johtava asiantuntija
juha.koivisto@thl.ﬁ
029 524 7164
Heidi Muurinen

Erityisasiantuntija

heidi.muurinen@thl.ﬁ
029 524 7492

Kyselyn yhteyshenkilö hankealueella
Nimi
Sähköposti

Hankealue
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Itä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Helsinki
Itä-Uusimaa
Keski-Uusimaa
Länsi-Uusimaa

Vantaa-Kerava
Varsinais-Suomi

Suomessa perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestää tällä hetkellä kunta tai yhteistoiminta-alue.
Yhteistoiminta-alueiden vaihtoehtoisia organisointimuotoja ovat kuntayhtymä ja vastuukuntamalli.
Vastuukuntamallissa yksi kunta hoitaa tehtäviä sopimuksen nojalla myös muiden kuntien puolesta. Kuntayhtymä
on kuntien muodostama yhteenliittymä, jolle kunnat ovat luovuttaneet kunnallisia tehtäviä.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeiden hankealueilla perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon voi
järjestää yksi tai useampi järjestäjä. Vastaa kysymyksiin sen mukaan, miten palvelut on hankealueellanne
järjestetty. Esimerkiksi, peruspalvelut voi hankealueella järjestää yksi vastuukunta muutaman kunnan osalta ja
loput hankealueen kunnat järjestävät palvelut itse. Tällöin kyselyyn vastataan erikseen vastuukunnan ja erikseen
muiden kuntien osalta.

Kuinka monen arkipäivän kuluessa ajanvarauspyynnöstä asiakas pääsee
hankealueella sosiaalialan ammattilaisen (sosiaalityöntekijä tai
sosiaaliohjaaja) kiireettömälle vastaanotolle syyskuussa 2022?
Ohje: Kysymyksellä kartoitetaan, kuinka monen arkipäivän kuluessa ajanvarauspyynnöstä keskimäärin asiakas
pääsee hankealueella sosiaalialan ammattilaisen (sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja) kiireettömälle
vastaanotolle.
Kuntapohjaisella alueella kootaan ensin kuntakohtaiset arviot ja sitten lasketaan kuntakohtaisten lukujen
keskiarvo. Yhteistoiminta-alueilla (kuntayhtymä tai vastuukuntamalli) kootaan ensin ko. palveluja tarjoavien
yksiköiden arviot ja sitten lasketaan lukujen keskiarvo.
Vastaa sen mukaan, miten ko. palvelut on hankealueella järjestetty.

Lapsiperheiden palvelut
Merkitse, kuinka monen arkipäivän kuluessa kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin pääsee
Kunnissa:
Yhteistoiminta-alueilla:

Työikäisten palvelut
Merkitse, kuinka monen arkipäivän kuluessa kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin pääsee
Kunnissa:
Yhteistoiminta-alueilla:

Iäkkäiden palvelut
Merkitse, kuinka monen arkipäivän kuluessa kiireettömälle vastaanotolle keskimäärin pääsee
Kunnissa:
Yhteistoiminta-alueilla:

Lisätiedot

Kuinka monta lapsiperheille tarkoitettua matalan kynnyksen avointa fyysistä
kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai "yhteinen olohuone"), jossa on
saatavilla sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja
neuvontaa, hankealueella on?
Ohje:
Kysymyksen avulla kartoitetaan kuntien ja/tai yhteistoiminta-alueiden järjestämien lapsiperheille tarkoitettujen
matalan kynnyksen avointen kohtaamispaikkojen määrää hankealueella. Mukaan laskettavissa kohtaamispaikoissa
tulee olla saatavilla sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa.
Kuntapohjaisella alueella lasketaan ensin kunkin kunnan kohtaamispaikkojen lukumäärä ja sitten lasketaan kuntien
lukumäärät yhteen.
Yhteistoiminta-alueilla (kuntayhtymä tai vastuukuntamalli) lasketaan kohtaamispaikkojen kokonaismäärä.
Vastaa sen mukaan, miten ko. palvelut on hankealueella järjestetty.
Kunnat (merkitse
kohtaamispaikkojen
lkm):
Yhteistoiminta-alueet
(merkitse kohtaamispaikkojen lkm):

Kuinka monta kaikille asukkaille tarkoitettua matalan kynnyksen avointa
fyysistä kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai "yhteinen olohuone"), joissa
on saatavilla sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä neuvontaa ja
ohjausta, hankealueella on?
Ohje:

Kysymyksen avulla kartoitetaan kuntien ja/tai yhteistoiminta-alueiden järjestämien, kaikille asukkaille
tarkoitettujen matalan kynnyksen avointen kohtaamispaikkojen (esim. asukastila tai olohuone) määrää
hankealueella. Mukaan laskettavissa kohtaamispaikoissa tulee olla saatavilla sosiaali- ja/tai terveydenhuollon
lakisääteistä neuvontaa ja ohjausta.
Kuntapohjaisella alueella lasketaan ensin kunkin kunnan kohtaamispaikkojen lukumäärä ja sitten lasketaan kuntien
lukumäärät yhteen.
Yhteistoiminta-alueilla (kuntayhtymä tai vastuukuntamalli) lasketaan kohtaamispaikkojen kokonaismäärä.
Vastaa sen mukaan, miten ko. palvelut on hankealueella järjestetty.
Kunnat (merkitse
kohtaamispaikkojen
lkm):
Yhteistoiminta-alueet
(merkitse kohtaamispaikkojen lkm):

Lisätiedot

Onko hankealueella käytössä muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä
elintapaohjauksen toimintamalli?
Ohje: Kysymyksellä kartoitetaan, onko hankealueen kunnissa ja/tai yhteistoiminta-alueilla käytössä
muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä elintapaohjauksen toimintamalli.
Kuntapohjaisella alueella lasketaan niiden kuntien prosenttiosuus kaikista alueen kunnista joissa malli on käytössä.
Yhteistoiminta-alueella (kuntayhtymä tai vastuukuntamalli) vastataan, onko malli käytössä vai ei, tai jos
yhteistoiminta-alueita on enemmän kuin yksi, vastataan, kuinka monessa prosentissa alueista malli on käytössä.
Merkitse, kuinka monessa prosentissa kuntia on käytössä muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä
elintapaohjauksen toimintamalli:
%
Muistisairauksien elintapaohjauksen toimintamalli on käytössä yhteistoiminta-alueella (vastaa kyllä/ei):
Jos yhteistoiminta-alueita on enemmän kuin yksi, merkitse kuinka monessa prosentissa alueita malli on
käytössä:
%

Lisätiedot

Missä määrin hankealueen sosiaalitoimessa tehdään yhteisösosiaalityötä,
kuten etsivää sosiaalityötä tai erityisryhmien parissa tehtävää sosiaalityötä
(esimerkiksi asunnottomien tai päihteitä käyttävien kohtaamispaikat,
alueellinen työ yhdessä järjestöjen kanssa)?
Ohje:
Kysymyksen avulla tarkastellaan, missä määrin hankealueen sosiaalitoimessa tehdään syrjäytymistä ehkäisevää
yhteisösosiaalityötä. Tilanne arvioidaan asteikon 1 – 5 mukaan.
Kuntapohjaisella alueella lasketaan kuntien antamien arvioiden keskiarvo ja yhteistoiminta-alueella (kuntayhtymä
tai vastuukuntamalli) annetaan yksi yhteinen arvio tai yhteistoiminta-alueiden keskiarvo, jos yhteistoiminta-alueita
on useampi kuin yksi.
1
Ei lainkaan

2

3

4

5
Tarpeita vastaavalla tavalla

Yhteisösosiaalityötä tehdään
hankealueen kunnissa asukkaiden
tarpeiden kannalta
Yhteisösosiaalityötä tehdään
yhteistoiminta-alueella tai -alueilla
asukkaiden tarpeiden kannalta

Onko hankealueen sosiaalipalveluissa käytössä asiakaskohtaisia
vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareita?
Ohje:
Kysymyksen avulla kartoitetaan, millaisia asiakaskohtaisia vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareita
sosiaalipalveluissa on hankealueen kunnissa ja/tai yhteistoiminta-alueilla käytössä.
Kuntapohjaisella alueella lasketaan, kuinka monessa prosentissa kunnista mittarin on käytössä.
Yhteistoiminta-alueella (kuntayhtymä tai vastuukuntamalli) vastataan, onko mittari käytössä tai jos yhteistoimintaalueita on enemmän kuin yksi, vastataan kuinka monessa prosentissa alueista mittari on käytössä.

AVAIN
Merkitse kuinka monessa prosentissa kuntia mittari on käytössä:
%

Mittari on käytössä yhteistoiminta-alueella (vastaa kyllä/ei):
Jos yhteistoiminta-alueita on enemmän kuin yksi, merkitse kuinka monessa prosentissa alueista mittari
on käytössä:
%

Lisätiedot

Kykyviisari
Merkitse kuinka monessa prosentissa kuntia mittari on käytössä:
%
Mittari on käytössä yhteistoiminta-alueella (vastaa kyllä/ei):
Jos yhteistoiminta-alueita on enemmän kuin yksi, merkitse kuinka monessa prosentissa alueista mittari
on käytössä:
%

Lisätiedot

RAI-välineistöön kuuluva mittari
Merkitse kuinka monessa prosentissa kuntia mittari on käytössä:
%
Mittari on käytössä yhteistoiminta-alueella (vastaa kyllä/ei):
Jos yhteistoiminta-alueita on enemmän kuin yksi, merkitse kuinka monessa prosentissa alueista mittari
on käytössä:
%

Lisätiedot

Onko edellä mainittujen mittarien lisäksi jonkin muun sosiaalipalveluiden
asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittarin käyttöönottoa
laajennettu hankealueella ajalla 1.9.2021-31.8.2022?
Kyllä
Ei

Jos kyllä, minkä ja miten?

Onko rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista laajennettu hankealueellanne
ajalla 1.9.2021-31.8.2022?
Kyllä
Ei

Jos vastasit kyllä, mainitse 1-3 toimintatapaa, jotka on otettu käyttöön tai
joiden käyttöönottoa laajennettu:

Onko alueella sovittu koko hyvinvointialueen ja Kelan yhteinen toimintamalli
asiakasasioiden käsittelyä varten seuraavilla osa-alueilla?

Toimeentulotuki ja muut etuudet
Käytössä
Kehitteillä
Ei

Kelan palvelut (esim. kuntoutusohjaus ja -konsultointi)
Käytössä
Kehitteillä
Ei

Sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistaminen ja
yhteistyö
Käytössä
Kehitteillä
Ei

Onko alueella sovittu koko hyvinvointialueelle yhteinen toimintamalli
työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten?
Ohje: Kysymyksellä kartoitetaan, onko hyvinvointialueella sovittu yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja
toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten.
Lisäksi kysymyksellä kartoitetaan, onko käytössä oleva toimintamalli työkyvyn tuen tiimi vai muu
toimintamalli. Työkyvyn tuen tiimi tarkoittaa Työkykyohjelman mukaista moniammatillista tiimiä, jossa
kartoitetaan ja vahvistetaan asiakkaiden työ- ja toimintakykyä ja työllistymisen edellytyksiä.
Käytössä
Kehitteillä
Ei

Kuvaa lyhyesti, millainen kuntoutuksen toimintamalli (Kuntoutuksen
uudistamiskomitean ehdotukset 2017, s. 40-41) on kehitteillä/kehitetty
hyvinvointialueella (esim. kuntoutuspolut lapsilla/työikäisillä/ikääntyneillä,
johtaminen, kuntoutuksen hyvät käytännöt) ja missä vaiheessa sen
käyttöönotto on?
(enintään 600 merkkiä välilyönteineen)

Onko hyvinvointialueen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetty
seuraavia kuntoutuksen suoravastaanottopalveluita?

Fysioterapeutin suoravastaanottopalvelut
Kyllä
Ei

Toimintaterapeutin suoravastaanottopalvelut
Kyllä
Ei

Puheterapeutin suoravastaanottopalvelut
Kyllä
Ei

Onko hyvinvointialueen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetty
kuntoutuksen etäpalveluja liittyen

a. konsultaation kehittämiseen perus- ja erikoistason välillä?

Ei lainkaan

Aloitettu

Ollaan pitkällä

Käytössä

Fysioterapia
Toimintaterapia
Puheterapia

b. reaaliaikaisen kuntoutuksen toteutukseen esim. terapiat?
Ei lainkaan

Aloitettu

Ollaan pitkällä

Käytössä

Fysioterapia
Toimintaterapia
Puheterapia

c. ajasta riippumattomaan etäkuntoutukseen (esim. erilaiset ohjelmat, pelit,
tehtävät, harjoitteet)
Ei lainkaan

Aloitettu

Ollaan pitkällä

Käytössä

Fysioterapia
Toimintaterapia
Puheterapia

Onko hyvinvointialueen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitteillä
kotikuntoutuksen etäpalveluja?
Kyllä
Ei

Miten sosiaalista kuntoutusta on kehitetty hyvinvointialueen Tulevaisuuden
sote-keskus -hankkeessa?
Osallistumme THL:n sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjaan
Muuten, miten?

