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1. Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskushankkeen hyötytavoitteet 

 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 

parantaminen  
Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sotekeskushankkeen päämääränä on kehittää alueen sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluita niin, että syntyy yhdenvertaisesti saavutettavia, oikea-aikaisia ja 

palvelutarpeeseen perustuvia palveluketjuja ja -kokonaisuuksia, jotka soveltuvat käytettäväksi koko 

hyvinvointialueella. Palveluihin kehitetään asiakaslähtöisiä ja järkeviä yhtenäisiä toimintamalleja, jotka 

lisäävät palvelujen saatavuutta alueen asukkaille. Palvelut pyritään ajoittamaan asiakkaan tarpeen mukaan 

oikeaan aikaan ja huolehditaan siitä, että ne muodostavat sujuvan palvelukokonaisuuden, joka takaa myös 

niiden jatkuvuuden.   

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  
Hankkeen lähtökohtana on toiminnan painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista ennaltaehkäisevään 

toimintaan ja palvelutarpeen varhaiseen tunnistamiseen. Palveluihin tuodaan uusia toimintamalleja, joiden 

avulla palvelujen tarve voidaan tunnistaa ajoissa ja tarpeeseen vastataan mahdollisimman pian.  

Ennaltaehkäisevä ja ennakoiva toiminta yhdistyy palvelujen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 

kehittämiseen. 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 
On tärkeää, että varsinaissuomalaisille pystytään tarjoamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset, tarpeeseen 

perustuvat, asiakas- ja kustannusvaikuttavasti toimivat palvelut. Palveluja kehitetään tutkittuun tietoon 

nojaten käyttämällä sitä hyödyksi uusien toimintatapojen käyttöönotossa ja jalkauttamisessa. Laadukkaiden 

palvelujen kehittäminen tarkoittaa käytännössä toiminnan jatkuvaa arviointia kehittämistyön aikana ja 

toiminnan uudelleen suuntaamista tarvittaessa.   

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden kehittäminen 
Hankkeessa edistetään organisaatio- ja sektorirajat ylittävää palvelujen yhteentoimivuutta, joka parantaa 

toiminnan vaikuttavuutta ja sujuvuutta. Varsinais-Suomen pirstaleisessa toimintakentässä on erityisen 

tärkeää luoda alueellisesti yhtenäisiä toimintatapoja. Lisäksi tavoitteena on ammattilaisten välisen 

yhteistyön ja työn monialaisuuden lisääminen.  

Kustannusten nousun hillitseminen 
Kustannuksiin vaikutetaan kehittämällä palveluja kaikkien edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti. 

Toimivien ja sujuvien palveluketjujen ja -kokonaisuuksien luominen tavoitteet huomioiden mahdollistaa 

alueelle kustannusvaikuttavien sotepalvelujen kokonaisuuden luomisen.   

 

 

 

 



2. Tulos- ja prosessiarviointi kehittämistoimenpiteittäin 
 

2.1 Virtuaalinen sotekeskus 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

 
Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman ensimmäisessä vaiheessa 
käynnistettiin toimenpide, jonka tavoitteena oli kehittää ja käyttöönottaa Varsinais-Suomessa perustason 
palvelutuotannon tueksi maakunnallinen etähoidon keskitetty palvelutuotanto (jatkossa digiklinikka). 
Perustettavan digiklinikan oli tarkoitus erikoistua ensivaiheessa terveydenhuollon etähoitointerventioiden 
tuottamiseen ja laajentaa toimintakenttää jatkossa myös sosiaalihuollon etänä tuotettaviin interventioihin.  
Toimenpiteen valmistelutyössä kävi ilmi kaksi merkittävää haastetta: 1) palvelutuotannon kokoaminen, 
sekä 2) ylikunnallisen palvelutuotannon järjestämisen siirto yhdelle toimijalle ja tietojärjestelmien 
tehokkaan käytön mahdollistaminen. Ensimmäinen haasteista pyrittiin ratkaisemaan hankintakilpailutuksen 
kautta, joka toteutettiin 6/2021. Jälkimmäiseen haasteista ei pystytty löytämään hankeaikataulussa 
riittävän hyvin toteutettavissa olevaa mallia. Siksi toimenpiteen toteutus alkuperäisessä muodossaan on 
keskeytetty ja suunnattu uudelleen. Toimenpiteessä laaditaan suunnitelma Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueen virtuaalisesta sote-keskuksesta. 
 
Varsinais-Suomessa ei ole olemassa yhtenäistä sähköisten palvelujen tuottamistapaa. Hyvinvointialueella 
sähköiset palvelut kuitenkin tuotetaan yhtenäisesti. Hyvinvointialueen muodostumisen keskeneräisyys 
haittaa sähköisten palvelujen tuottamisen ja hallintamallin suunnittelua. Työskentelyyn on lähdetty tiiviissä 
yhteistyössä hyvinvointialueen ICT-valmistelun kanssa ja tavoitteena on edetä yhtenäisesti myös muihin 
alueella käynnissä oleviin ja käynnistyviin hankkeisiin nähden. 
 

Tulostavoite 1 
Laatia Varsinais-Suomen sähköisten palveluiden toteutus- ja käyttöönottosuunnitelma, joka mahdollistaa 
niiden saatavuuden kaikille alueen asukkaille 

mittarit / kriteerit tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Varsinais-Suomen Virtuaalinen 
sote-keskus on suunniteltu.  

Projektin oma-arviointi Varsinais-Suomessa ei ole 
olemassa yhtenäistä tapaa 
tuottaa sähköisiä palveluita.   

Prosessitavoite 1 
Tunnistetaan alueella käytössä olevista sähköisistä palveluista ne, jotka voidaan yhdenvertaisesti järjestää 
hyvinvointialueen asukkaille. 

Lähtötilannekartoitus sähköisistä 
palveluista, hallintamalleista, 
käyttäjämääristä ja 
sopimustekniikasta on tehty. 

Selvitys sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
palveluntuottajilta. Tietoa 
kerätään kansallisesti yhtenäisellä 
tavalla RRP-hankkeen nykytilan 
kuvaus ja kypsyystilan arviointi – 
toimenpiteiden avulla. 

Alueen sähköisistä palveluista ei 
ole yhtenäistä kuvaa, paitsi 
OmaOlo-palvelun osalta (22/27 
kuntaa palvelutuotannossa) 
Selvitykset valmistuvat mm. 
THL:n johdolla vuoden 2022 
aikana. 

Muodostetaan nykytilan kuvaus 
alueen käytössä olevista 
sähköisistä palveluista. 
Tunnistetaan palveluista koko 
alueella käytettävissä olevat. 

Projektin oma-arviointi Tehty selvitystyö yhteistyössä 
HVA:n ict-valmistelun kanssa. 
Nämä sekä RRP-hankkeen 
toimenpiteet pohjana palveluiden 
painopistealueiden määrittelyssä. 

Prosessitavoite 2 
Suunnitellaan hyvinvointialueen kattava virtuaalinen sotekeskus 



Valitaan sähköiset palvelut, joita 
virtuaalinen sotekeskus tuottaa, 
esim. kotiin tarjottavat 
etäpalvelut, hoidon ja 
palvelutarpeen arviot, 
etävastaanotot, sähköiset 
lomakkeet jne. 

Nykytilan kuvauksen jälkeen 
projektin oma-arviointi. 

Vaatimusmäärittelyt sisällöllisesti 
visioitu ja teknisen kehittämisen 
road-map suunniteltu RRP-
hankkeen 
digitalisaatiotoimenpiteiden 
avulla. 
 

Laaditaan palvelukohtaiset 
toteutus- ja 
käyttöönottosuunnitelmat 
sähköisistä palveluista, 
prosesseista ja toimintatavoista. 

Projektin oma-arviointi. Tarvitaan RRP-hankkeen 
selvitysten sekä HVA:n 
organisaation valmistumista, että 
pitkän aikavälin kehittämis- ja 
käyttöönottosuunnitelma 
voidaan luoda. 

Prosessitavoite 3 
Laaditaan suunnitelma virtuaalisen sotekeskuksen tuotannon toteuttamisesta hyvinvointialueella 

Tuotetaan ehdotus virtuaalisen 
sotekeskuksen hallinnoinnista ja 
palvelutuotannosta. 

Projektin oma-arviointi. Virtuaalista sotekeskusta ei ole 
olemassa alueella. 

Laaditaan virtuaalisen 
sotekeskuksen palvelukuvaus. 

Projektin oma-arviointi. 

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 15.5.2021 

Tarkemman projektisuunnitelman mukaan keskitetyn etäpalveluiden tuotantoyksikön (digiklinikan) 

tuotantovaihetta tavoiteltiin alkavaksi huhti-kesäkuussa -21. SWOT-analyysin perusteella digiklinikan 

tuotantomuodoksi esitettiin ostopalvelua. Tuotantomuodosta tehtiin päätös ohjausryhmässä joulukuussa 

2020 ja hankkeen rahoittaja hyväksyi ostopalveluhankinnan joulukuussa 2020. Palvelutuotannon 

hankintaan ja kilpailutukseen liittyvää hankintaosaamista hankittiin ulkoiselta palveluntuottajalta. 

Hankintaosaajan kilpailutus sekä siihen liittyvä hankintapäätös tuli lainvoimaiseksi maaliskuussa 2021. 

Digiklinikan palvelutuotannon kilpailutusta ja tarjousdokumentaatiota ryhdyttiin valmistelemaan 

huhtikuussa. Lisäksi laadittiin tarkennettu prosessikuvaus ja palvelukuvaus digiklinikan toiminnasta.  

Prosessi-, ja palvelukuvauksen, sekä tarkemman tuotantosuunnitelman laatimisen myötä kävi ilmi, että 

digiklinikan palvelutuotanto Varsinais-Suomen hajanaisissa palvelu- ja tietojärjestelmissä on erittäin 

haasteellista. Ratkaisuksi ehdotettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmän 

käyttämistä digiklinikan potilastietojärjestelmänä. Tällä pyrittiin ratkaisemaan ylikunnallisen ja 

organisaatiorajat ylittävän palvelutuotantomallin tietosuojaan ja GDPR:n noudattamisen tuottamat 

haasteet, kuten rekisterinpitäjyys. Toisena ongelmana nousi esiin kuntien järjestämisvastuuseen liittyvät 

seikat. Edellä mainittuihin haasteisiin ei löydetty kuluneen 7 hankekuukauden aikana ratkaisua, jolla olisi 

voitu varmistaa digiklinikan toiminnan aloitus toimenpiteelle asetetun aikataulun ja tavoitteiden 

mukaisesti. Tästä syystä toimenpiteen eteneminen tuotannollisena etäpalveluyksikkönä keskeytettiin.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 15.11.2021 

Toimenpiteen keskeyttämisen jälkeen keskusteltiin asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa ja digiklinikan 

tuottamat toiminnan hyödyt osoittautuivat tavoittelemisen arvoisiksi. Digiklinikan avulla voitaisiin 

esimerkiksi Omaolo-palvelukanavaan käytettyjä ammattilaisresursseja vapauttaa, laajentaa 

perusterveydenhuollon palveluaikoja sekä yhdenmukaistaa etäpalveluiden saatavuutta koko Varsinais-



Suomen alueella. Tulevan hyvinvointialueen yhtenäisten hallinnollisten ratkaisujen sekä yhteisen asiakas- ja 

potilastietojärjestelmän käytön myötä suunnitelman mukainen etäpalvelutuotanto on mahdollista 

toteuttaa. Virtuaalisen sotekeskuksen suunnitelma sisältää sähköisten palveluiden palvelukohtaisen 

toteutus- ja käyttöönottosuunnitelman, joka mahdollistaa tulevaisuudessa sähköisten palveluiden laadun ja 

vaikuttavuuden sekä yhdenvertaisen saatavuuden Varsinais-Suomessa. Lisäksi tavoitteena on palvelujen 

tarjoaminen kustannuksia halliten ja painottamalla ennaltaehkäiseviä ratkaisuja.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Toimenpiteessä on tehty vaatimusmäärittelyä sisällöllisten ratkaisujen osalta hankesuunnitelman 

tavoitteiden mukaisesti sekä teknisten ratkaisujen osalta RRP-hankkeen kytköksen avulla. Tarkempi 

vaatimusmäärittely virtuaalisen sote-keskuksen palveluista on valmistumassa. Suunnittelutyötä on tehty 

yhteistyössä hyvinvointialueen valmisteluorganisaation kanssa. Hyvinvointialueen organisaation 

muodostuminen on keskeneräinen ja näin ollen esimerkiksi sähköisten ja/tai etäpalveluiden tuotantoon 

liittyvät päätökset ovat vielä tekemättä. Siksi laajempia ehdotuksia palvelutuotannosta tai palvelukuvausta 

ei ole kyetty saamaan päätöksentekoon. 

Kansalliseen sähköisten sisältö- ja teknisten ratkaisujen kehittämisyhteistyöhön on osallistuttu 

unohtamatta alueen tarpeita ja yhteistyötä eri hankkeiden ja toimenpiteiden välillä. Kansallisessa 

työskentelyssä on keskitytty DigiFinland Oy:n tarjoamiin ratkaisuihin ja Omaolo-palvelun osalta palvelujen 

sisältöjen käyttöönottoja on laajennettu Vsshp:n toimijoiden avulla. Tyks YTA-alueen yhteistyö on aloitettu 

miepä-asiakassegmentillä ja myös yo-sairaanhoitopiirien kanssa. Sosiaalihuollon, lapsiperhepalveluiden 

sekä hyte-kokonaisuuksien osalta ollaan tukeutumassa lähitulevaisuudessa valmistuviin kansallisiin 

ratkaisuihin, joissa pyritään tuomaan esiin alueellinen yhdenmukainen palveluohjaus. Yhteistyötä on 

jatkettu rakenneuudistus –hankkeen jatkumona RRP-hankkeessa erityisesti sähköisen asioinnin 

kokonaisuuden hallinnan ratkaisuissa ja muissa etävastaanottoon, -konsultaatioon ja asiakashallinnan 

liittyvissä kokonaisuuksissa. Kehittämistyössä on pyritty välttämään päällekkäistä työtä ja haettu 

synergiaetua toimenpiteiden väliltä. 

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin 

tulos 

kevät 

2021 

syksy 

2021 

kevät 

2022 

syksy 

2022 

kevät 
2023 

syksy 
2023 

Kuvataan käytössä olevat 
sähköiset palvelut 

Sähköisten palvelujen 
kuvaus on tehty kyllä / ei  

 
- 

 
ei 

 
ei 

 
kyllä 

  

Tunnistetaan 
yhdenvertaisesti tuotettavat 
sähköiset palvelut. 

Tunnistaminen tehty 
kyllä / ei 

 
- 

 
ei 

 
ei 

 
kyllä 

  

Laaditaan palvelukohtaiset 
toteutus- ja 
käyttöönottosuunnitelmat. 

Suunnitelmia tehty  
xx / xx 

 
- 

 
- 

 
ei 

 
osittain 

  

Laaditaan ehdotus 
virtuaalisesta 
sotekeskuksesta. 

Ehdotus tehty 
kyllä / ei 

 
- 

 
ei 

 
kesken 

 
kesken 

  

Laaditaan virtuaalisen 
sotekeskuksen 
palvelukuvaus. 

Palvelukuvaus laadittu 
kyllä / ei 

 
- 

 
ei 

 
ei 

 
ei 

  

 



2.2 Henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun tuotannollinen pilotointi 

 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Asiakasohjausta selkeässä, tunnistettavassa muodossa ei alueella toteutettu toimenpiteen alkaessa 

marraskuussa 2020. Useissa terveyskeskuksissa toimintaa oli suunniteltu asiakasohjauksen suuntaan. 

Monesti kuitenkin suunnitelma oli vielä toteutumatta tai toimintatapa ei ollut jalkautunut. Asiakasohjausta 

saatettiin toteuttaa joillekin asiakasryhmille keskittymällä niissä enemmän hoito- tai 

kuntoutussuunnitelmien laatimiseen sekä suunnitelman toteutumisen seurantaan. Näitä asiakasryhmiä 

olivat esimerkiksi diabeetikot ja muistisairaat. Niissäkään asiakkaan kokonaistilannetta ei arvioitu, vaan työ 

keskittyi pitkäaikaissairauden hoitoon.  

Tulostavoite 1 
Tuottaa asiakaslähtöisesti sujuvaa, oikea-aikaista ja tarpeellista asiakasohjauspalvelua, jonka seurauksena 
asiakas selviytyy omia voimavarojaan käyttäen 

mittarit / kriteerit tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Asiakaskokemus Asiakastyytyväisyyskyselyn 
tulokset 

Asiakasohjauspalvelua ei tuotettu 
tunnistettavassa muodossa 
alueen terveyskeskuksissa. 

Prosessitavoite 1 
Kehittää ja ottaa käyttöön asiakasohjauksen toimintamalli, jossa toiminnan prosessi on kuvattu. 

Toimintamalli on kehitetty kyllä / ei Joissakin terveyskeskuksissa 
monialaista palvelua tarvitsevien 
asiakkaiden palvelukokonaisuutta 
oli kehitetty, mutta 
jalkautuminen oli jäänyt 
toteutumatta. Yhtenäistä mallia 
ei ollut. 

Asiakasohjaajien 
työtyytyväisyyskysely 

Webropol-kyselyn tulokset  

Prosessitavoite 2 
Aloittaa asiakasohjaus terveyskeskuksissa uutena toimintatapana, joka toimii kehitetyn toimintamallin 
mukaan 

Pilottiterveyskeskusten ja 
asiakasohjaajien määrä 

Pilottiterveyskeskusten määrä 
Asiakasohjaajien määrä 

 

Asiakasohjauksen asiakasmäärä Potilastietojärjestelmä / 
Asiakasohjaajien raportointi 

 

Tulostavoite 2 
Kehittää yhteistyötä palvelualueiden välillä 

Asiakasohjaajat tekevät laajaa 
verkostomaista yhteistyötä 

kyllä / ei Monialaista palvelua tarvitsevien 
asiakkaiden hoitoa ei suunniteltu 
ammattilaisten välisessä 
yhteistyössä. 

Prosessitavoite 1 
Asiakasohjaajat luovat verkoston, jonka palvelut he tuntevat hyvin ja jonka palveluihin he osaavat ohjata 
asiakkaita 

Asiakasohjaajien raportoimat 
yhteistyötahot 

Asiakasohjaajien 
raportointikysely 

 



Prosessi- ja tulosseuranta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 15.5.2021 

Asiakasohjaustoiminta on alkanut tai alkamassa neljässä terveyskeskuksessa Varsinais-Suomessa. Uusia 

terveyskeskuksia rekrytoidaan. Suunniteltu toiminnan laajentamista myös alle 18-vuotiaille, omana 

pilottinaan. Asiakasohjaajista kaksi on koulutustaustaltaan sairaanhoitajia, yksi on terveydenhoitaja ja yksi 

sosiaaliohjaaja. Asiakasohjaajat kehittävät toimintaa ja työskentelytapaa jatkuvasti ja yhteistyö heidän 

välillään toimii hyvin. Asiakasohjaajien työryhmässä on kehitetty asiakasohjauksen toimintamalli, jossa on 

kuvattuna asiakkaan prosessi. Toimintamalli on viety käytäntöön ja sitä muokataan asiakasohjaajien 

kehittyessä työssään ja asiakkailta saadun palautteen myötä. Asiakasohjaajien työtyytyväisyyskyselyyn ovat 

vastanneet kaikki asiakasohjaajat joka kuukausi. 

Työskentelyssä on kehitetty asiakastyytyväisyyskysely, joka annetaan asiakkaalle vastattavaksi, kun 

asiakasohjausprosessi loppuu tai asiakasohjaajan laatima asiakas- tai hoitosuunnitelma valmistuu. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia raportoidaan toiminnan edetessä. Lisäksi koostetaan asiakkaiden 

suullista palautetta.  

Asiakasohjaajien työn sisällössä painotetaan yhteistyötä ja verkostoitumista. Perehdytyksessä ohjataan 

erityisesti verkostotyöskentelyyn. Asiakasohjaajat ovat omissa toimintaympäristöissään luoneet itselleen 

yhteistyöverkostoa käymällä esittäytymässä ja kertomassa toiminnasta eri yksiköissä. Yhteistyötä on avattu 

projektissa kuntien muiden palvelujen (kulttuuripalvelut, sosiaalipalvelut, liikuntapalvelut), järjestöjen ja 

kelan kanssa. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 15.11.2021 

Asiakasohjaustoimintaa on laajennettu Varsinais-Suomen terveyskeskuksiin edelleen. Lokakuussa 2021 

asiakasohjaajia toimi yhdeksässä terveyskeskuksessa. Asiakasohjaustoiminnan laajentaminen alueelle 

portaittain on osoittautunut hyväksi toimintatavaksi. Aikaisemmin aloittaneet ja jo toiminnasta kokemusta 

hankkineet ovat voineet olla tukena uusille aloittajille ja antaa käytännön vinkkejä toimintaan. 

Asiakasohjaajat ovat kokoontuneet virtuaalisesti yhteen viikoittain. Viikkotapaamisissa on tiedotettu 

hankkeeseen liittyvistä asioista, seurattu asiakasohjaajien työn etenemistä, konsultoitu asiakastapauksissa 

sekä kehitetty toimintamallia. Viikkotapaamisten avulla toimintamalli on pysynyt yhtenäisenä, kuitenkin 

alueelliset toiminnan järjestämiseen liittyvät erot huomioiden. 

Asiakasohjaus tuottaa palvelua, jossa monialaista palvelua tarvitsevien tai monimutkaisessa terveys- tai 

elämäntilanteessa olevien asiakkaiden nykytilanne käydään läpi huolellisesti yhdessä asiakkaan kanssa. 

Asiakasohjaus mahdollistaa asiakkaalle kuulluksi tulemisen ja tilanteen selkeyttämisen. Asiakasohjauksen 

asiakkaat ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakasohjaustoiminnan sisällöstä 

kertyy raporttia asiakasohjaajien raportoinnin avulla. 

Asiakasohjaajien verkostomainen työskentelytapa on edistynyt toiminnan edetessä. Yhteistyötä tehdään 

erityisesti sote-palvelujen sisällä, mutta myös muiden tahojen kanssa. Erityisesti 3. sektorin huomioiminen 

asiakkaan tukipalvelujen järjestäjänä on uusi toimintatapa, jota pyritään laajentamaan edelleen.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Asiakasohjaustoiminta on laajentunut Varsinais-Suomen terveyskeskuksissa edelleen. Kesäkuussa 2022 

pilotissa oli mukana yhteensä 11 terveyskeskusta, joista kaksi oli tauolla rekrytointivaikeuksien vuoksi 



edellisen työntekijän siirryttyä toisiin työtehtäviin. Pilotissa työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, 

sosiaaliohjaajia sekä sosiaalityöntekijöitä. 

Jo pilotin alkuvaiheessa tunnistettiin tarve terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tiiviille yhteistyölle, koska 

asiakasohjauksessa olevilla asiakkailla on usein tarvetta myös sosiaalipalveluille. 11/2021 pilotissa aloitti 

ensimmäinen terveydenhoitaja/sosiaaliohjaaja- työpari ja 1/22 sairaanhoitaja/ sosiaalityöntekijä- työpari. 

Työparina työskentely on tehnyt ammattilaisten yhteistyöstä sujuvaa ja asiakkaan tilanteen kartoitus sekä 

oikeiden palveluiden järjestäminen on nopeutunut. Näihin kokemuksiin perustuen hankkeen 

toimenpiteessä 16 on alkanut pilotti, jolla tuodaan lisää sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia 

terveydenhuollon asiakasvastaavien rinnalle tekemään asiakasohjausta työparina. 

Huhtikuussa 2022 järjestettiin ensimmäinen asiakasohjaajien lähitapaaminen, viikkotapaamisen ja 

koulutuksen merkeissä. Tapaamista pidettiin erittäin tärkeänä asiakasohjaajien ryhmäytymisen kannalta ja 

koulutusosio antoi eväitä asiakkaiden kohtaamiseen sekä auttoi asiakasohjaajia tunnistamaan työn 

merkityksellisyyttä.  

Asiakasohjaajien verkostot laajenevat edelleen ja asiakkaiden monialaiset palvelutarpeet korostuvat. 

Kevään 2022 aikana asiakasohjaajat liittyivät HUS:n toiminnallisten häiriöiden poliklinikan Teams-

verkostoon, joka tarjoaa aiheeseen liittyvää tietoutta ja materiaalia. Asiakasohjaajat osallistuvat myös 

Varsinais-Suomen alueen järjestöinfoon säännöllisesti. Koulutuksia on ollut tarjolla myös Kela:n 

etuisuuksista sekä työllisyyteen ja taloudellisiin vaikeuksiin liittyvistä aiheista.  

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

Mitattava tavoite ja 

mittari 

Seurannan ja arvioinnin tulos kevät 

2021 

syksy 

2021 

syksy 

2022 

kevät 
2023 

syksy 
2023 

Laatia ja ottaa käyttöön 
asiakasohjauksen 
toimintamalli 
 

Toimintamalli laadittu 
 

kyllä kyllä kyllä   

Asiakasohjaajien 
työtyytyväisyyskyselyn tulosten 
keskiarvo 

4,0 4,1 4,4   

Tuottaa asiakaslähtöistä 

asiakasohjauspalvelua 

Asiakastyytyväisyyskysely 

Asiakastyytyväisyyskyselyn 

kysymys: Kuinka todennäköisesti 

suosittelisit palvelua tuttavillesi? 

tulosten keskiarvo 

 

- 

 

10 

 

9,3 

  

Aloittaa asiakasohjaus 
uutena palveluna 
 

Pilottiterveyskeskusten määrä 4 9 11   

Asiakasohjaajien määrä 4 10 14   

Asiakkaiden määrä vastaanotolla 24 80 528   

Puhelimitse hoidetut asiakkaat  110 369   

Kehittää yhteistyötä 

palvelualueiden välillä 

Raportointikysely 

Asiakasohjaajien yhteistyötahojen 

määrä 

27 64 219   

 

 



2.3 Sotekeskuspalvelujen kehittäminen  

 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Tulostavoite 1 
Kehittää sotekeskusten toimintaa parantamalla palvelujen saatavuutta sekä hoidon jatkuvuutta 
 

Mittarit / kriteerit Tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Hoitoon pääsy 0-7 vrk:ssa 
 

T3-ajat 
AvoHilmo - tilasto 

Kts. hoitoon pääsyn toteuma - 
taulukko 

Asiakastyytyväisyys paranee 
avosairaanhoidossa 

NPS-luku  

Hoidon jatkuvuus paranee COC-indeksi  

Henkilöstötyytyväisyyttä 
seurataan muutoksessa 

eNPS-luku  

Prosessitavoite 1 
Yhtenäistää sote-keskusten toimintakäytäntöjä mahdollistamalla kehittämistoimintaa moniammatillisessa 
kehittäjien verkostossa 

Moniammatillinen 
kehittäjäverkosto toimii 
 
Yhtenäiset toimintakäytännöt 

Verkostotoiminnan arviointi Alueella ei ollut käynnissä 
kehittämistoimintaa, jonka 
tavoitteena olisi ollut yhtenäisten 
toimintakäytäntöjen luominen. 

Prosessitavoite 2 
Lisätä perus- ja erikoistason yhteistyötä kehittämällä toimijoiden välisiä konsultaatiomalleja 

Konsultaatiomalli käytössä Konsultaatiomallin arviointi 
 

Toimijoiden välinen yhteistyö oli 
hajanaista ja alueellista. 

Tulostavoite 2 
Pitää yllä sote-henkilöstön ammattitaitoa sekä edesauttaa ammattiryhmien välistä yhteistyötä. 

Yhteiset kehittämistyöpajat koko 
henkilöstölle 
 
Yhteiset mentorointitilaisuudet ja 
koulutukset esihenkilöille 

Koulutusraportointi 
 
 
Koulutusraportointi 

Alueella ei ollut yhteisiä 
koulutuksia sote-ammattilaisille 
tai esihenkilöille liittyen sote-
uudistukseen ja muutokseen. 

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Sote-keskuspalveluiden kehittämiseen tähtäävän kehittäjäverkoston toiminta alkoi toukokuussa 2022. 

Kehittäjäverkoston jäseniä ovat kaikki Varsinais-Suomen sote-keskukset. Kehittäjäverkosto on 

moniammatillinen ja siihen kuuluu mm. lääkäreitä, terveydenhoitajia ja sairaanhoitajia. Kehittäjäverkosto 

kokoontuu kerran kuussa ja sen kautta mahdollistetaan hyvien toimintakäytäntöjen jakaminen sekä hyväksi 

todettujen työkalujen tarjoaminen kehittämistyöhön. Varsinainen kehittämistyö tapahtuu organisaatioissa, 

joissa kehittäjäverkoston jäsenet työskentelevät yhteistyössä organisaation esihenkilöiden ja työntekijöiden 

kanssa.  

Kehittäjäverkoston jäsenet ovat tehneet nykytila-analyysia toiminnan tämänhetkisestä tilanteestaan sekä 

kehittämistä vaativista asioista. Kehittämistoimintaan valikoitui kehitettäviä asioita mm. alueen 



organisaatioiden ehdotusten perusteella. Ensimmäisessä työpajassa kehitettiin moniammatillista hoidon 

tarpeen arviota. Kehittäjäverkoston jäsenet raportoivat organisaationsa toiminnasta kuukausittain. 

Raportoitavia asioita ovat hoitoon pääsy, yhteydenoton toteutuminen, asiakastyytyväisyys ja 

henkilöstötyytyväisyys. 

Erikoistason ja perustason yhteistyön lisäämistä tukeva sisätautipilotti aloitti toimintansa toukokuussa 

2022. Pilotti toimii viidessä perusterveydenhuollon organisaatiossa. Pilotissa sisätautien 

erikoislääkäriosaamista viedään terveyskeskuksiin. Tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden palveluketjuja 

varmistamalla hoidon oikea-aikaisuutta ja laatua. Erikoislääkärin työ sisältää esimerkiksi 

potilasvastaanottoa, konsultaatiotoimintaa poliklinikalla ja vuodeosastolla sekä lähetteiden arviointia.  

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Hankesuunnitelman mukainen hoidon pääsyn paranemisen tavoite 

Ajankohta 0 – 7 vrk:ssa hoitoa saavien osuus 

 % mitattuna hoidon tarpeen arvioinnista % mitattuna varhaisimmasta kontaktista 

Lähtötilanne 71,11 % 66,67 % 

Kevät 2022 >72 % >70 % 

Syksy 2022 >72 % >72 % 

Kevät 2023 >75 % >75 % 

Syksy 2023 >77 % >77 % 

Avosairaanhoidossa 0-7 vrk:ssa hoitoa saavien osuus Varsinais-Suomessa  

Hoidon pääsyn toteuma 

Ajankohta 0 – 7 vrk:ssa hoitoa saavien osuus 

 % mitattuna hoidon tarpeen arvioinnista % mitattuna varhaisimmasta kontaktista 

Lähtötilanne 71,11 % 66,67 % 

Syksy 2022 73 % 68 % 

Kevät 2023   

Syksy 2023   

Avosairaanhoidossa 0-7 vrk:ssa hoitoa saavien osuus Varsinais-Suomessa  

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos syksy 

2022 

kevät 

2023 

syksy 

2023 

Kehittää hoitoon pääsyä ja 

hoidon jatkuvuutta 

T3-ajat (vrk): Lääkäri 

sairaanhoitaja / terveydenhoitaja 

Fysioterapeutti 

20 
4 
7 

  

Asiakastyytyväisyys  NPS-luku 60   

Hoidon jatkuvuus COC-indeksi lääkärit 
COC-indeksi hoitajat 

0,4 
0,1 

  

Työtyytyväisyyden 
seuraaminen muutoksessa 

eNPS-luku 18   

Toimintakäytäntöjen 
kehittäminen ja 
yhtenäistäminen 

Kehittämistyössä mukana olevat 
sotekeskukset  
Kehitettyjen ja yhtenäisten 
toimintakäytäntöjen määrä 
Konsultaatiomallin pilotoinnissa mukana 
olevat sotekeskukset 

15/15 
 

1 
 

5 

  

Sote-henkilöstön osaamisen 
lisääminen muutoksessa 

Koulutusten määrä 
Koulutuksiin osallistuneiden määrä 

   

 



2.4 Suun terveydenhuollon kehittäminen 

 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Varsinais-Suomen alueen kuntien väliset erot kiireettömään suun terveydenhoitoon pääsyssä ovat suuret. 
Kiireettömään hoitoon pääsyä pitää nopeuttaa ja hoitoon tulee tulevaisuudessa päästä kolmessa 
kuukaudessa. Eriarvoisen kiireettömään hoitoon pääsyn ohella suun terveydenhuollon haasteena ovat 
Varsinais-Suomessa potilasryhmät, jotka tarvitsevat perustason suun terveydenhoitoa muun sairautensa 
hoidon toteuttamiseksi. Tällaisia potilasryhmiä ovat mm. polvi- ja lonkkanivelrikkopotilaat, osteoporoosia 
sairastavat ja suusyöpäpotilaat, joiden suun tulee olla infektiovapaa ennen suunnitellun hoidon 
aloittamista. Muun sairauden hoito saattaa viivästyä alueen julkisen suun terveydenhuollon vaihtelevan 
saatavuuden vuoksi.   

Tulostavoite 1 
Yhdenvertaiseen ja oikea-aikaiseen hoitoon pääsy alueen oman palvelutuotannon käytäntöjä 
kehittämällä ja yhtenäistämällä 

Mittarit / kriteerit Tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

Lähtötilanteen arvioinnin 
tulokset 

Hoitoon pääsy suun th:ssa T3 – aika 
AvoHilmo - tilasto 

Alueella esiintyy vaihtelua 
hoitoon pääsyssä. 

Prosessitavoite 1 
Hoitoon pääsyyn vaikuttavien nykykäytäntöjen selvittäminen  

Kuntien raportoimat käytössä 
olevat linjaukset/käytänteet 

Kysely kunnille 
 

Selkeää kuvaa käytännöistä ja 
linjauksista ei ollut. 

Prosessitavoite 2 
Toimivien käytänteiden valitseminen ja yhtenäisen toimintamallin kehittäminen  

Muodostetaan kuvaus nykyisistä 
käytänteistä 

Kysely kunnille 
 

Yhtenäistä toimintamallia ei 
ollut. 

Valitaan toimivat käytänteet ja 
laaditaan ehdotus yhtenäisestä 
toimintamallista 

Projektin oma-arviointi 
Ohjausryhmälle esittely 

Toimintamalli on kuvattu 
yhteisen työstön pohjalta 

Työpajat / muu kehittämistyö 

Tulostavoite 2 
Perustason suun hoitoa muun sairautensa vuoksi tarvitsevien potilasryhmien hoitopolkujen kehittäminen 
ja selkeyttäminen 

Kartoitettu  muun sairautensa 
vuoksi suun th:n palveluita 
tarvitseva potilasryhmä 

Potilaiden määrä Tietoa potilaiden määrästä ei ole. 

Prosessitavoite 1 
Tällä hetkellä kunnissa käytössä olevien käytäntöjen selvittäminen  

Kuvaus kuntien raportoimista 
nykyisistä käytänteistä laadittu. 

Nykytilan kuvaus tehty  

Prosessitavoite 2 
Määritellä ja pilotoida potilasryhmälle yhdenvertainen, toimiva ja kuormitusta vähentävä hoitopolku  

Potilaille annettavan omahoidon 
ohjauksen tukemiseen on 
yhtenäinen malli. 

Potilaan omahoidon tason 
kartoittaminen ennen/jälkeen 
toimenpiteen 

Yhtenäistä omahoidon ohjauksen 
mallia ei ole.  

Hoitopolku on määritelty ja luotu 
toimintamalliksi. 

 Yhtenäistä toimintamallia ei ole. 

Määritellään potilasryhmä, jonka 
palveluja pilotoidaan. 

Pilotin asiakkaiden määrä  



Prosessi- ja tulosseuranta 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Alueen hoitoon pääsyn nykytilanteen ja tähän vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen on toteutettu alueen 

kunnille osoitetulla kyselytutkimuksella. Kyselyyn vastasi 14/15 suun th:n yhteistoimintayksikköä (26/27 

kuntaa). Kyselytutkimuksen tulokset on koottu yhteen ja raportoitu suun th:n moniammatilliselle- ja 

kunnalliselle asiantuntijaryhmälle (Järsuu). Lisäksi tulokset on esitelty alueen suun terveydenhuollon 

esimiesten kokouksessa. Tulosten analysointi ja kehitystyö tämän osalta jatkuu.  

Perustason suun hoitoa muun sairautensa vuoksi tarvitsevien potilasryhmien hoitopolkujen kehittämiseen 

liittyvä selvitystyö (potilasmäärät ja niiden jakautuminen alueella, ko. potilasryhmien nykyiset hoitopolut 

kunnissa, kokeiluun liittyvät yksityisen puolen hyödyntämiseen liittyvät mahdollisuudet esim. ostopalvelu- 

ja palvelusetelikäytänteet, Turun kaupungin suun th:n palvelusetelin subventiot, potilaiden mahdolliset 

hoitoonohjausreitit, potilaiden kontaktointi- ja ohjeistuskäytänteet) on valmis muutamia yksityiskohtia 

lukuun ottamatta. Yksityistä sektoria hyödyntävän pilotoitavan hoitopolun valinta on tehdyn selvitystyön 

pohjalta tehty ja pilottiin osallistuvat kunnat valittu. Pilotin arvioitu aloitus tapahtuu lokakuussa 2022.  

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

Hankesuunnitelman mukainen hoidon pääsyn paranemisen tavoite 

Ajankohta 0 – 90 vrk:ssa hoitoa saavien osuus 
 mitattuna hoidon tarpeen arvioinnista 

Lähtötilanne 76,21 % 

Kevät 2022 > 80 % 

Syksy 2022 >90 % 

Kevät 2023 >100 % 

Syksy 2023 >100 % 

Suun terveydenhuollossa 0-90 vrk:ssa hoitoa saavien osuus Varsinais-Suomessa  

Hoitoon pääsyn toteuma suun terveydenhuollossa 

Ajankohta 0 – 90 vrk:ssa hoitoa saavien osuus 
 mitattuna hoidon tarpeen arvioinnista 

Lähtötilanne 76,21 % 

Syksy 2022 68 % 

Kevät 2023  

Syksy 2023  

Suun terveydenhuollossa 0-90 vrk:ssa hoitoa saavien osuus Varsinais-Suomessa  

 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos syksy 
2022 

kevät 
2023 

syksy 
2023 

Hoitoon pääsy paranee  T3 – aika (vrk)    

Alueelle on kehitetty ja 
käyttöönotettu uusia 
toimintatapoja hoitoon pääsyn 
parantamiseksi. 

Toimintamallien määrä 
 
Toimintamalleja käyttävien määrä 

0 
 

0 

  

Toimintamalli muun sairautensa 
vuoksi suun terveydenhuollon 
palveluja tarvitsevien potilaiden 
hoitamiseksi 

Toimintamalli on laadittu  
kyllä / ei 

 
ei 

  

Pilotointi muun sairautensa 
vuoksi suun terveydenhuollon 
palveluja tarvitsevien 
hoitamiseksi on käynnissä 

Pilotin asiakkaiden määrä    



2.5 Raportoinnin kehittäminen 

 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Terveydenhuollon tietojärjestelmät tuottavat tietoa terveyspalvelujen toiminnasta. Tietoa kerääntyy mm. 

AvoHilmo-poiminnoista THL:lle. Varsinais-Suomessa on käytössä useita eri potilastietojärjestelmiä, ja se 

osaltaan vaikeuttaa yhtenäisen tiedon keräämistä. Hoitoon pääsyn raporteille kerääntyvä tieto ei ole 

luotettavaa, koska hoitoon pääsyn lukuihin kertyy vain pieni osa todellisista kiireettömistä 

sairaanhoidollisista käynneistä. Hyvinvointialueiden ja tiukentuvan hoitotakuun myötä on välttämätöntä, 

että tieto alueellisesti ja kansallisesti on vertailukelpoista ja tietoon voidaan luottaa. Tietoa tarvitaan 

terveyspalveluiden asiakkaita, tuottajia ja valvontaa varten. 

Tulostavoite 1 
Hoidon saatavuuden raportointi toimii luotettavasti Varsinais-Suomessa 

Mittarit / kriteerit Tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

AvoHilmo - tiedoista koostuvat 
hoitoon pääsyn mittarit 
 

Potilastietojärjestelmistä 
AvoHilmo - poimintaan 
poimiutuvat tilastoinnit  

AvoHilmo-tietoja kertyy alueella 
vaatimaton määrä. 

Prosessitavoite 1 
Määritellään nykytilanne Varsinais-Suomen terveyspalveluja tuottavien organisaatioiden kanssa 

Tehdään yhteistyötä kaikkien 
organisaatioiden kanssa. 

Organisaatioiden määrä, joiden 
kanssa yhteistyö aloitettu 

 

Laaditaan ohjeistuksia 
laadukkaan tilastoinnin 
varmistamiseksi. 

Ohjeiden määrä  

Prosessitavoite 2 
Kehitetään hoidon saatavuuden raportoinnin luotettavuutta lisäämällä osaamista ja yhteistyötä 
toimijoiden välillä 

Hoitoon pääsyn tilastojen 
seuraaminen 

kts. taulukko AvoHilmoon 
tilastoituvien käyntien määrästä 

 

Tulostavoite 2 
Laaditaan malli hoidon saatavuuden seurannasta Varsinais-Suomessa  

Prosessitavoite 1 
Määritellään mittarit, joiden avulla hoitoon pääsyä seurataan alueellisesti yhtenäisellä tavalla 

Määrittelytyö on tehty   

Prosessitavoite 2 
Varsinais-Suomessa on käytössä hoitoon pääsyn seurannan yhtenäinen malli 

Laaditaan toimintamalli Malli laadittu  

Malli on käytössä jokaisessa sote-
keskuksessa 

Käyttöönottaneiden 
sotekeskusten määrä 

 

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Tarkasteltu THL:n koostamien AvoHilmo - raporttien pohjalta hoitoon pääsy tietoja kunnittain. Elokuussa 

aloitettu tapaamiset kuntien edustajien kanssa, joissa on käyty läpi kyseisen kunnan hoitoon pääsytilastoja, 



ja keskusteltu tilastointiin liittyvistä asioista sekä pohdittu syitä alhaisiin hoitoon pääsystä kertoviin lukuihin. 

Alhaisiin lukuihin on löydetty selittäviä tekijöitä, jotka liittyvät tilastointiin ja potilastietojärjestelmien 

ominaisuuksiin. Pidetty yhteistyöpalavereita THL:n kanssa, ja oltu yhteydessä myös 

potilastietojärjestelmien toimittajiin. 

 

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Hankesuunnitelman mukainen tavoite 

Ajankohta % Avohilmoon hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin- tilastoituvien käyntien määrästä  
 

 Avosairaanhoito Suun terveydenhuolto 

Lähtötilanne 9 % 11 % 

Kevät 2022 15 % 13 % 

Syksy 2022 25 % 15 % 

Kevät 2023 45 % 17 % 

Syksy 2023 60 % 20 % 

Taulukko 6 AvoHilmo tilastoon tilastoituvien käyntien määrän kasvaminen Varsinais-Suomessa  

Tilastoituvien käyntien määrän toteuma 

Ajankohta % Avohilmoon hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin- tilastoituvien käyntien määrästä  
 

 Avosairaanhoito Suun terveydenhuolto 

Lähtötilanne 9 % 11 % 

Syksy 2022 12 % 12 % 

Kevät 2023   

Syksy 2023   

 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos syksy 

2022 

kevät 

2023 

syksy 

2023 

Määritellään nykytilanne 
tilastoinnin toimintatavoista  

Organisaatiot, joiden kanssa yhteistyö on 
aloitettu  

15/15   

Määritellään yhteiset 
mittarit hoitoon pääsyn 
seuraamiseksi 

Määrittelytyö on tehty kyllä / ei ei 1/3  

Lisätään osaamista hoitoon 
pääsyn tilastoinnista 

Laadittujen ohjeiden määrä    

Ohjeet käyttöönottaneiden organisaatioiden 
määrä 

   

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Arkeen Voimaa-toimintamallin maakunnallinen palvelutuotanto 

 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Tulostavoite 1 
Arkeen Voimaa – toimintamallin käyttöönotto Varsinais-Suomessa 

Mittarit / kriteerit Tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Toimintamallin käyttöön ottavien 
kuntien määrä 
 

Tehtyjen sopimusten määrä 
 

Toimintamalli oli käytössä 
Varsinais-Suomessa Turussa ja 
Salossa. 

Prosessitavoite 1 
Koulutetaan Arkeen Voimaa – toimintamallin ohjaajia  

Ohjaajakoulutuksia on järjestetty 
ja koulutuksesta on valmistunut 
ohjaajia alueelle. 

Ohjaajakoulutukseen 
osallistuvien määrä ja 
koulutuksen läpäisseiden määrä 

 

Prosessitavoite 2 
Käynnistetään Arkeen Voimaa - asiakasryhmiä 

Laajentaa Arkeen Voimaa – 
toimintaa koko alueelle. 

Asiakasryhmien määrä 
Asiakkaiden määrä 

 

Prosessitavoite 3 
Seurataan toimintamallin vaikutuksia asiakkaisiin 

Ryhmään osallistumisen vaikutus 
elämänlaatuun 
Asiakastyytyväisyys 

WHOQOL – mittari 
 
Asiakaspalaute 

 

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 15.5.2021 

Toimintamallin levittäminen Varsinais-Suomessa on lähtenyt hyvin liikkeelle. Lähtötilanteessa mukana oli 2 

kuntaa, ja huhtikuussa 2021 mukana on 15 kuntaa. Näin ollen keväälle 2021 asetettu tavoite 10 uuden 

kunnan mukaan lähtemisestä on saavutettu. Koronarajoitusten vuoksi kevään 2021 aikana ei voitu 

toteuttaa yhtäkään ryhmää alusta loppuun, eikä myöskään voitu tehdä tiedonkeruuta ja toiminnan 

arviointia. Toukokuussa on alkamassa neljä uutta ryhmää, joista yksi on Teams-välitteinen ryhmä. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 15.11.2021 

Arkeen Voimaa – toiminnassa mukana olevia kuntia on 15. Uusien kuntien kanssa on neuvoteltu aktiivisesti 

ja uusia kuntia odotetaan liittyvän mukaan. Ryhmätoimintaa on järjestetty kaikissa kunnissa. Syksyn 

tavoitteena oli 21 asiakasryhmää, joista 15 toteutui: 13 kohtaavaa ryhmää ja kaksi Teams-välitteistä. Kolme 

ryhmää jouduttiin siirtämään tammikuulle osallistujamäärän vähyyden vuoksi. Uutena yhteistyönä 

pilotoitiin ArVo ryhmä Paraisten kaupungin työntekijöille kohentamaan työhyvinvointia. Ryhmässä oli 

käytössä myös juuri valmistunut ruotsinkielinen materiaali.  

Ohjaajakoulutuksia on syksyn aikana järjestetty kaksi. Koulutuksiin osallistui yhteensä 21 koulutettavaa, 

sekä maallikoita että ammattilaistaustaisia henkilöitä. Lisäksi syyskuussa järjestettiin valtakunnallinen 

Master Trainer -kouluttaja koulutus, jossa koulutettiin Varsinais-Suomeen neljä uutta kouluttajaa. Tällä 

taataan omavaraisuus ohjaajakoulutusten suhteen, ilman ostettavaa työvoimaa muista kunnista. 



Opiskelijayhteistyö on aloitettu Turun ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Yhteensä viisi 

opiskelijaa tekee opinnäytetyönsä Arkeen Voimaa -toiminnasta. Lisäksi on käynnistetty Arkeen Voimaa -

opintokokonaisuus (5op), jossa opiskelijat osallistuvat Arkeen Voimaa -ryhmään ja halutessaan myös 

ohjaajakoulutukseen osana opintoja. Toiminta on valtakunnallinen pilotti ja näitä yhteistyön tuloksia tullaan 

käyttämään myös muilla hyvinvointialueilla tarpeen mukaan. 

Markkinointia on tehostettu syksyn aikana sosiaalisen median eri kanavissa; Instagramissa, Facebookissa ja 

Twitterissä. Jokaisessa kanavassa on viikoittain toimintaan liittyviä nostoja. Toiminnan esittelyjä on pidetty 

syksyn aikana yhteensä 51 kappaletta. Lisäksi esittelyyn tarkoitetut Arkeen Voimaa -hyvinvointivideot on 

kuvattu ja editoitu, videot julkaistaan tammikuussa. VSSHP:n asiakasraadin kanssa on tehty yhteistyötä 

syksyn aikana. Raatilaiset ovat antaneet positiivista palautetta kuvatuista hyvinvointivideoista, jotka he 

saivat arvioida. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Keväällä 2022 yksi uusi kunta lähti mukaan toimintaan. Ryhmätoiminta käynnistettiin maaliskuussa, koska 

alkuvuodesta koronarajoitukset estivät ryhmien kokoontumisen.  Lisäksi toiminta on jatkunut aiemmin 

mukaan lähteneissä kunnissa. Kevään tavoitteena oli käynnistää 15 asiakasryhmää. Näistä 13 toteutui: 11 

kohtaavaa ryhmää ja kaksi Teams-välitteistä. Ohjaajakoulutuksia on järjestetty kaksi (5/22 ja 8/22). 

Koulutuksista valmistui yhteensä 20 uutta Arkeen Voimaa -ryhmänohjaajaa. Ohjaajille on järjestetty myös 

kaksi täydennyskoulutusta. Lisäksi ohjaajille on tarjottu hyvinvointiluentosarja kevään aikana.  

Arkeen Voimaa -hyvinvointivideot on kuvattu ja editoitu, videot on julkaistu ja otettu laajasti käyttöön 

kaikissa Arkeen Voimaa kunnissa valtakunnallisesti. Asiakkaan kirjan uusittu painos julkaistiin kesäkuussa. 

Markkinointimateriaalit uudistettiin ja julkaistiin toukokuussa. Lisäksi nettisivut on päivitetty, uutiskirjeen 

lähettäminen on aloitettu tammikuusta ja sitä julkaistaan kerran kuussa. Kaikki somekanavat ovat 

aktiivisessa käytössä, ja tavoittavat jatkuvasti enemmän ihmisiä. Keväällä on päivitetty myös 

datankeruuprosessit. 

Yhteistyökumppanuuksia on jatkettu sekä uusia solmittu. Uusia yhteistyön aloituksia ovat mm. Varsinais-

Suomen FinFami, Liedon kansalaisopisto, Turun seudun työttömät, Petrea kuntoutus ja Fingerroosin säätiö. 

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos kevät 

2021 

syksy 

2021 

kevät 

2022 

syksy 

2022 

Toimintamallin käyttöönotto Toimintamallia käyttävien 
kuntien määrä /27 

15/27 15/27 16/27  

Toimintamallin 
ohjausosaamisen lisääminen 

Koulutusten määrä 0 / 4 2/4 1/3  

Koulutetut / koulutus 0 / 20 8/20 
13/20 

9/17 11/17 

Asiakasryhmien 
käynnistäminen 

Asiakasryhmien määrä 4 / 21 15/21 13/15  

Asiakkaiden määrä 32 / 32 149/252 126/150  

Toimintamallin vaikutus 
asiakkaisiin 

WHOQOL-kysely toteutettu 32 / 32 149/149 126/126  

6 kk WHOQOL-kysely palautunut  80/149   

Asiakaspalaute kerätty - 103 88  

Asiakkaiden tavoitteellinen määrä ryhmissä on 12 hlö. Laskettu keskiarvona ryhmän minimi- ja 

maksimiosallistujamäärästä (8 ja 16 hlö) syksy 2021. Keväällä 2022 ja syksyllä 2022 laskettu asiakkaiden 

tavoitteellinen määrä on 10 hlöä. 



 

2.7 Elintapaohjauksen prosessinomainen palvelutuotanto ja unettomuuden lääkkeetön 

hoito – koulutukset 
 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Tulostavoite 1 
Unettomuuden lääkkeettömän hoidon hoitosuosituksen mukaisen hoitomallin käyttöönotto 

mittarit / kriteerit tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Lisätään unettomuuden 
lääkkeettömän hoidon osaamista 
Varsinais-Suomen 
terveyskeskuksissa 

Kysely koulutuksen alussa, 
teoriaosuuden jälkeen, 
käytännön toteutuksen jälkeen 
sekä vuoden seurantajakson 
jälkeen. 

Unettomuuden Käypä hoito 
suosituksen mukaista 
pitkäkestoisen unettomuuden 
hoitoa ei toteutunut 
terveyskeskuksissa. 

Prosessitavoite 1 
Koulutetaan unihoitaja jokaiseen terveyskeskukseen 

Koulutukseen osallistuvien 
organisaatioiden ja unihoitajien 
määrä. 
Koulutuksesta valmistuneet 

Kysely 
 
Koulutusseuranta 

 

Prosessitavoite 2 
Implementoidaan unikoulumalli osaksi perusterveydenhuollossa tarjottavia palveluita 

Implementointisuunnitelma tehty 
jokaisessa terveyskeskuksessa 

kyllä / ei  

Implementointisuunnitelman 
toteutuksen seuranta 
 
Uniohjausta toteuttavat 
organisaatiot ja asiakasmäärät 

kysely 
 
Potilastietojärjestelmä 

 

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 15.5.2021 

Pyydetty jokaisesta alueen perusterveydenhuollon organisaatiosta koulutukseen osallistujat. Kaksi 

koulutusryhmää käynnistetty.  Raportoitu koulutuksen etenemisestä perusterveydenhuollon johdolle ja 

tuettu tältä osin toiminnan jalkauttamista. 

Vaikuttavuuden arvioinnin mahdollistamiskesi työstetty tutkimussuunnitelma ja haettu alueen kunnista 

tutkimusluvat. 

Koulutuksen aloittaneille ja perusterveydenhuollon lääkäreille kohdistettu Webropol-kysely alkutilanteen 

kartoitusta varten.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 15.11.2021 

Järjestetty uusi koulutus unihoitajien toiminnan varmistamiseksi. Tähän mennessä palvelua on tarjolla 

yhdeksässä perusterveydenhuollon organisaatiossa. 



Järjestetty kaikille koulutuksen käynneille ja aloittaville esihenkilöineen tilaisuus, jonka kautta tuettu 

toiminnan aloittamista.  Aloitettu työstämään alueellisesti yhtenäiset kirjaamisen ja tilastoinnin ohjeet. 

Työstetään jalkauttamisen tueksi alueellinen ohjeistus. 

 

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos kevät 

2021 

syksy 

2021 

Koulutetaan unihoitaja 
jokaiseen terveyskeskukseen 

Aloituspaikat koulutuksessa 32 30 

Koulutettavien määrä 29 25 

Koulutettujen unihoitajien määrä Varsinais-
Suomessa 

16 27 

Implementoidaan 
unikoulumalli osaksi pth:n 
palveluja 

Implementointisuunnitelma tehty 4/15 11/15 

Implementointisuunnitelmaa jalkautetaan 3/15 9/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8a Sidosryhmät osana asiakkaan palveluketjua 

 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Varsinais-Suomessa on erilaisia järjestöjä n. 9000 (Lähde: SOSTE ry.) Turun arkkihiippakunnasta 31 

seurakuntaa toimii Varsinais-Suomessa. Elintapa- ja asiakasohjauksessa on tärkeää laajentaa yhteistyötä 

näihin sidosryhmiin. Laajalla yhteistyöllä liitetään hyvinvointialueen palvelujen ja toiminnan 

kokonaisuuteen sote-järjestöjen lisäksi myös esim. seurakuntien toiminta ja yleishyödyllinen liikunta-, 

kulttuuri-, nuoriso-, eläkeläis-, neuvonta-, vapaa-aika – ja harrastustoiminta. Toimiva sidosryhmäyhteistyö 

varmistaa osaltaan tavoitteellisen monitoimijaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen. Varsinais-

Suomessa tulee vahvistaa toimintatapoja, joilla yleishyödylliset toimijat ja seurakunnat ovat kumppanina 

mukana hyvinvointialueen toiminnassa. Sidosryhmien asiantuntijuutta tulee hyödyntää elintapa- ja 

palveluohjausta kehitettäessä ja niiden toiminta tulee saada entistä vahvemmin ammattilaisten 

hyödynnettäviksi osana palvelutarjottimia ja sähköisiä palvelualustoja.   

Tulostavoite 1 
Järjestöjen ja muiden sidosryhmien toiminta ja palvelut osaksi elintapaohjausta. 

Mittarit / kriteerit Tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Sidosryhmien toiminnan ja 
palveluvalikoiman lisääntyminen 
elintapaohjauksen osana.  

Tietopyyntö, tietoalustan 
valinta, koulutukset, 
yhteistyötilaisuudet, 
arviointikyselyt, tilastointi 

 Sidosryhmien yhteystietoja ei ole 
koottuna ja tavoittamiseen ei ole 
koordinoivaa kumppania. 

Prosessitavoite 1: 
Kartoitetaan ja tehdään näkyväksi sidosryhmien elintapaohjausta tukevia toimintoja ja palveluja 

Selvitys elintapaohjausta 
tukevista sidosryhmien 
toiminnasta ja palveluista.  

Viestintä ja tietopyyntö 
sidosryhmille, selvitys 
toiminnasta  

Alueelta löytyy sidosryhmä-
yhteistyöhön sopivia verkostoja  

Prosessitavoite 2 
Kuvataan valitut toiminnat ja palvelut osaksi elintapaohjauksen palveluketjua ja palvelutarjotinta.  

Sidosryhmien toiminnan 
lisääntyminen 
palvelutarjottimella -ketjuissa 

Yhteistyö sähköisen alustan 
valinnassa, koulutukset 
tietojen syöttöön, 
määrällinen tilastointi 

Sidosryhmien elintapaohjausta 
tukevat toiminnat kokoamatta, ei 
tue ammattilaisten työtä. 

Prosessitavoite 3 
 Elintapaohjausta tukeva sidosryhmien toiminta osaksi arjen elintapaohjausta 

Ammattilaisten kokemus arjen 
yhteistyön lisääntymisessä 

Yhteistapaamiset ja koulutus, 
arviointi, määrällinen 
tilastointi 

Sidosryhmien toiminnasta ei ole 
riittävästi tietoa.  

Tulostavoite 2 
Järjestöjen ja muiden sidosryhmien toiminta ja palvelut osaksi henkilökohtaista asiakasohjausta:  

Sidosryhmien toiminnan ja 
lisääntyminen 
asiakasohjauksessa 

Tietoalustan valinta, 
koulutukset, 
yhteistyötilaisuudet, arviointi, 
määrällinen tilastointi 

 Sidosryhmien yhteystietoja ei 
koottuna, tavoittamiseen ei ole 
koordinaatiota 

Prosessitavoite 1: 
Järjestöjen ja muiden sidosryhmien toiminnan ja palvelujen tietojen liittäminen osaksi asiakasohjaajien 
tietoalustoja. 

Sidosryhmien toiminnan 
lisääntyminen asiakasohjauksen 

Viestintä ja tietoalustan 
valinta, 

 Tietoalustat epäselvät, toiminta 
puuttuu tai tieto ei ole päivitettyä. 



tietoalustoilla sidosryhmäkoulutukset, 
arviointi ja tilastointi 

Prosessitavoite 2 
Henkilökohtaista asiakasohjausta tekevien työntekijöiden sidosryhmäosaamisen vahvistaminen  

Osallistuneiden määrä ja koettu 
tiedon lisääntyminen 

Ammattilaisten koulutukset, 
kyselyt ja tilastointi 

 Ohjaajat tarvitsevat tietoa 

Prosessitavoite 3 
Käytännön yhteistyö sidosryhmien ja asiakasohjaajien kesken, mm. keskinäinen osaamisen jakaminen, 
yhteiset infopisteet, yhteistyömalli paljon palveluja tarvitsevien kohderyhmien monipuoliseen tukeen 

Sidosryhmien ja asiakasohjaajien 
yhteistyön lisääntyminen 

Yhteistyön koordinointi, 
arviointi ja tilastointi 

Yhteistyötä tulee laajentaa 

Tulostavoite 3 
Osallisuutta tukevan toiminnan ja järjestöjen roolin vahvistaminen 

Järjestöyhteistyö osana 
rakennetta, asiakirjoja ja 
koordinoitua toimintaa. 
Kokemustoimijoiden käyttö.   
 

Tilaisuudet, työryhmät ja 
työpajat, kommentti- 
kierrokset ja koulutukset. 
Asiakirjat ja kirjaukset. 
Arviointi, tilastointi 

xx 

Prosessitavoite 1: 
Hyvinvointialueelle luodun järjestöyhteistyömallin (strateginen yhteistyö, käytännön yhteistyö, 
taloudellinen yhteistyö) juurruttaminen ja käyttöönotto.   

Järjestöyhteistyömallin 
näkyminen osana 
hyvinvointialueen asiakirjoja ja 
toimintaa.   

Viestintä, taloudellisen, 
strategisen ja käytännön 
yhteistyön valmistelu yhdessä 
järjestöjen kanssa, tilastointi 

Järjestöystävällinen toimintamalli 
2021. Yhteistyö järjestöverkostoissa 
ja työryhmissä 

Prosessitavoite 2 
Koordinoitu yhteistyö maakunnallisen sote-järjestöjen neuvottelukunnan kanssa ja mm. järjestöjen 
työpajojen järjestäminen (järjestöystävällisen toimintamallin pääteemojen mukaisesti) 

Työpajojen määrä, 
neuvottelukuntayhteistyö. 
Järjestöjen kokemus. 

Järjestöareena, 
järjestötyöpajat, 
viestintäyhteistyö 
neuvottelukunnan kanssa 

Neuvottelukunta olemassa, 
neuvottelukunnalla laaja 
viestintälista, hyödynnetään 

Prosessitavoite 3 
Kokemustoimijoiden asiantuntijuuden vahvistaminen osana hyvinvointialuetta: yhteistyö 
kokemusasiantuntija-koulutusta järjestävien tahojen kanssa, yhteinen toimintamalli kokemustoimijoiden 
kouluttamiseen, osallistumisesta palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. 

 Koulutuksen ja osallistuneiden 
määrät. Kokemustoimijoiden 
käyttö ja kokemus. 
Toimintamalli. 

Viestintä, koulutukset ja 
kokemustoimijoiden aloitus. 
Toimintamallin kuvaaminen. 
Arviointi ja tilastointi 

Kokemustoimijoita eri 
organisaatioilla, taustoilla ja tuella. 
Tietoa ei koottuna ja koordinointi 
puuttuu. 

Prosessitavoite 4 
Osallisuuden toimintamallien kehittäminen ja liittäminen hyvinvointialueen käytännön rakenteisiin 

Yhteistyö: vaikuttajaryhmien 
määrittely, osallisuuden 
toimintamalli/käsikirja 

Viestintä, toimintamallin/ 
käsikirjan valmistuminen ja 
käyttöönotto, tilastointi 

Osallisuustoiminnan 
kokonaissuunnitelma puuttuu 

Tulostavoite 4 
Muualla kokeiltujen hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja omien toimintamallien yhteiskehittäminen 

Hyvien käytäntöjen jakaminen ja 
leviäminen /määrä 

Osallistuminen 
valtakunnallisiin tilaisuuksiin 

Jo luotuja malleja löydetty ja jaettu 
itse.  Yhteistyö on tarpeen. 

Prosessitavoite 1 
Valtakunnallinen yhteistyö hyvinvointialueiden järjestöyhteistyöstä vastaavien valmistelijoiden kanssa 



yhteistyön määrä, mallien 
jakaminen 

Hankkeiden järjestöyhteistyö, 
verkostotyö, tilastointi 

Yhteistyötä rakennetaan verkoston 
avulla. 

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Toiminta on käynnistynyt toukokuussa 2022 selvittämällä sidosryhmiä edustavat tahot ja sopimalla 

käytännön yhteistyöstä, mm. viestinnässä. Sidosryhmiä lähestyttiin kertomalla toiminnasta ja 

mahdollisuuksista osallistua yhteiseen kehittämiseen. Elintapa- ja asiakasohjauksen sähköisistä 

tietoalustoista on käyty keskustelut sekä hyvinvointialueen valmisteluorganisaation että sidosryhmien 

edustajien kanssa. Yhteisellä päätöksellä valittiin PTV yhteiseksi tietoalustaksi myös sidosryhmien 

toimintaan ja niitä on ohjattu PTV:n käyttöönottoon. Käyttöönottoon on tehty koulutussuunnitelma 

syksylle sidosryhmien tueksi. 

Järjestöystävälliseen toimintamalliin kuuluvat avustamisen periaatteet ja avustustoiminnan suunnitelma on 

kirjattu asiakirjaksi kesäkuussa yhteistyössä järjestöjen ja valmisteluorganisaation kanssa ja se on 

hyväksytty aluehallituksen kokouksessa. Strategiayhteistyö on aloitettu viestimällä strategiatilaisuudesta 

sidosryhmille. Osallisuustoiminnan kehittäminen on aloitettu hyvinvointialueen kokemusasiantuntijoiden 

koulutusmallin luomisella ja osallistujien rekrytoinnilla syksyllä alkavaan koulutukseen. Yhteistyö muiden 

hyvinvointialueiden kanssa on alkanut osallistumalla hyviä käytäntöjä jakavaan sote-hankkeiden 

järjestöyhteistyön verkostoon.  

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos syksy 
2022 

kevät 
2023 

syksy 
2023 

Sidosryhmät ovat osa 
elintapaohjausta  

Tietoalusta valittu 
Tietopyyntö laadittu 
Tilaisuuksien/osallistujien määrä  
Sidosryhmien määrä tarjottimella  
Sidosryhmien /ammattilaisten arviointi 

kyllä 
ei 
 

  

Sidosryhmät ovat osa 
asiakasohjausta 

Tietoalusta valittu 
Sidosryhmäkoulutukset/osallistujien määrä 
Sidosryhmien määrä alustoilla 
Ammattilaiskoulutukset/osallistujien määrä 
Asiakasinfot/osallistujat, arviointi 

kyllä   

Osallisuutta tukevan 
toiminnan ja järjestöjen roolin 
vahvistaminen 
 
 
 
 

Järjestö-kommenttikierros avustuksista, 
avustusmalli luotu 
Järjestöt strategia/palv.strategiassa  
Järjestöedustus rakenteessa 
Esitys käytännön koordinaatiosta 
Koulutusrakenne, osall. rekry 
Koulutukset/osallistujat 
Kokemustoimijoiden arviointi 
Toimintamalli  
Hva:n osallisuuden työtehtävät, 
Järjestöjen kommentit, yhteistyö 

kyllä 
kyllä 

 
 
 
 
 

kyllä 
 

  

Toimivien toimintamallien 
yhteiskehittäminen 

Muilta hyödynnetyt, määrä 
Muille jaettu, määrä 
Yhteistyötilaisuudet, määrä 

 
1 
2 

  



2.8b Kulttuurihyvinvointi osana asiakkaan palveluketjua 

 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan taide- ja kulttuuriosallistuminen voi monin tavoin edistää mielen 

hyvinvointia, kehittää tärkeitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, tukea mielenterveyden haasteiden kanssa 

pärjäämistä arjessa, sekä vähentää yksinäisyyttä, sosiaalista eristyneisyyttä ja syrjään jäämistä. Tutkimusten 

mukaan monet hyvinvoinnin haasteista kärsivät ihmiset, jotka erityisesti hyötyisivät taidetoimintaan 

osallistumisesta, jäävät kuitenkin usein toiminnan ulkopuolelle esimerkiksi sosioekonomisesta asemasta tai 

puutteellisesta palveluohjauksesta johtuen. Koronapandemia on haastanut tilannetta entisestään. Vaikka 

kansainvälisen tutkimuksen pohjalta on vahvaa näyttöä taiteen ja kulttuurin positiivisista vaikutuksista 

yksilön hyvinvointiin, ei kansallista vertailutietoa, tutkimusta ja tietopohjaa kulttuuritoiminnan 

toteutumisesta ja vaikutuksista väestön hyvinvointiin ja terveyteen osana sote-palveluita ja hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämistä tällä hetkellä vielä juurikaan ole. Kulttuuritoiminnan vaikuttavuuden mittaaminen ja 

kulttuurihyvinvointitoiminnan vakiintuneet toimintamallit ovat vasta kehittymässä. 

Henkilökohtaisen asiakasohjauksen pilotoinnin alkuvaiheesta lähtien on asiakkaita ohjattu sote-palveluiden 

lisäksi kulttuuritoimintaan ja -harrastuksiin. Tavoitteena on ollut ohjata sote-palveluiden asiakkaita 

hyvinvointia tukevaan, mielekkääseen matalan kynnyksen kulttuuritoimintaan sekä monipuolistaa 

asiakkaiden ohjautumista erilaisten palveluntuottajien palveluihin. Asiakasohjauksen pilotoinnissa on 

havaittu, että sote-ammattilaisten tietämys matalan kynnyksen kulttuuritoiminnasta on puutteellista, 

eivätkä myöskään kuntien ja järjestöjen kulttuuriammattilaiset tunnista yhteistyön paikkoja. Alueen 

kunnissa on suuria eroja kulttuurihyvinvointiosaamisessa, kulttuuripalvelujen tuottamisessa sekä 

kulttuurihyvinvoinnin näkökulman huomioimisessa osana palveluiden suunnittelua ja toteuttamista ja 

tähän tarvitaan tukea. Erityisesti pienet kunnat ovat toivoneet yhteistyötä, resursseja ja tietoa työn tueksi. 

Koska eri toimijoiden yhdyspinnoilla tapahtuva toiminta on pirstaleista ja yhteistyö sote-palveluiden ja 

kulttuuritoimijoiden välillä on koordinoimatonta ja vaihtelee huomattavasti kunnittain, indikoi tämä 

haasteita suhteessa hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyöhön hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä. Eri palveluissa ei siis ole riittävästi tietoa eikä osaamista kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. 

 

Tulostavoite 1 
Kaventaa terveyseroja kehittämällä sote-ammattilaisten ohjauskäytäntöjä ja elintapaohjauskäytäntöjä 
erityisesti ennaltaehkäisevään taide- ja kulttuuritoimintaan. 

mittarit / kriteerit tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Sote-ammattilaisten 
palveluohjausosaaminen 
kulttuurihyvinvointitoimintaan 
liittyen lisääntyy. 

Alkukysely 
Koulutuksiin ja työpajoihin 
osallistuneiden määrä 
 

Sote-ammattilaisilla ei ole 
riittävästi osaamista kulttuurin 
hyvinvointivaikutuksista eikä niitä 
huomioida palveluohjauksessa. 

Prosessitavoite 1 
Vahvistaa kulttuurihyvinvointitoiminnan ja sote-palveluiden asiakas- ja palveluohjauksen yhteistyötä 
luomalla palveluohjauksen malleja sote-palveluista ennaltaehkäisevään taide- ja kulttuuritoimintaan 
kunnissa ja järjestöissä. 

Luodaan toimintamalli 
kulttuuri(hyvinvointi)palveluiden 
tuomisesta osaksi palvelu- ja 

Nykytilan kuvaus  
Kysely yhteistyömuodoista 

Yhteistyömalleja ei ole käytössä. 
Rakenteellista yhteistyötä 
alueella vain vähän. 



elintapaohjausta. 

Prosessitavoite 2 
Lisätä sote-ammattilaisten osaamista kulttuurihyvinvoinnista 

Sote-ammattilaisten osaaminen 
kulttuurihyvinvoinnin 
merkityksestä vahvistuu 

Koulutukset sote-ammattilaisille 
ja yhdyspinnoilla toimiville 
Työpajat asiakasohjaajille 

Kulttuurihyvinvointi on käsitteenä 
vieras ja koulutusta tarvitaan 
lisää. 

Prosessitavoite 3 
Levittää hyviä käytäntöjä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi 

Kulttuurihyvinvointiin liittyvän 
yhdyspintatyön toimintamallit on 
kartoitettu ja dokumentoitu. 

Haastattelu kunnissa 
 

Toimintamalleja ei ollut kootusti 
tiedossa kulttuurihyvinvoinnin 
osalta eikä niistä ole viestitty. 

Tulostavoite 2 
Lisätä osallistumismahdollisuuksia kulttuurin hyvinvointivaikutuksia lisääviin palveluihin 

Maakunnallisen kulttuuripassin 
käyttöönottomahdollisuuksien 
selvitystyö. 

Haastattelu kunnissa Esimerkiksi taloudellisesti 
vaikeassa tilanteessa olevien 
osallistumista kulttuuritoimintaan 
tulisi tukea laajemmin. 

Prosessitavoite 1 
Lisätä yhteisyötä hyvinvointialueen, kuntien ja 3.sektorin välille  

Kulttuurihyvinvoinnin palvelut 
saadaan osaksi elintapaohjauksen 
palvelutarjotinta 

Yhteistyö asiantuntijoiden kanssa 
Yhteistyö palvelutarjottimen 
rakentamisessa 

Rakenteellista yhteistyötä ja 
vuorovaikutusta on vähän. 
Jatkossa tarvitaan 
suunnitelmallista yhteistyötä. 

Prosessitavoite 2 
Lisätä kulttuurihyvinvoinnin mahdollisuuksien hyödyntämistä sote-palveluissa 

Kulttuurihyvinvoinnin 
mahdollisuuksia hyödynnetään 
sote-palveluissa enemmän. 

Kysely asiakasohjaajille 
Työpajat asiakasohjaajille 

Kulttuurihyvinvoinnin 
mahdollisuuksia ei käytetä sote-
palveluiden tukena asiakkaan 
hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Prosessitavoite 3 
Kuvata kulttuurihyvinvoinnin perustason toiminta osana Tulevaisuuden sote-keskusta 

Luodaan kulttuurihyvinvoinnin 
minimitason kriteeristä sote-
palveluihin. 

Asiantuntijoiden haastattelut 
 

Kulttuurihyvinvointi ei ole riittävä 
osa sote-keskusten toimintaa. 

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Työskentely aloitettiin huhtikuussa 2022. Työ aloitettiin haastattelemalla alueen kuntien kulttuurivastaavia 

tarkoituksena kartoittaa kulttuurihyvinvointiin liittyvien toimintamallien nykytilaa, ja sitä kautta selvittää 

millaisia palveluita asiakkaat eri puolilla hyvinvointialuetta saavat. Kartoituksen lisäksi dokumentoidaan 

kulttuurihyvinvointiin liittyvän yhdyspintatyön eli sote-palveluiden, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden, vapaan 

sivistystyön sekä järjestöjen yhteistyön toimintamallien nykytilaa, ja painopiste oli erityisesti niiden 

ihmisten tukemisessa, jotka ovat jonkinlaisessa riskissä tai heikommassa asemassa.  

Hankkeen suunnitteluvaiheessa arveltiin, että kunnissa olisi selkeää tietoa kulttuurihyvinvointiin liittyvistä 

asioista, kuten kulttuurikummi-tyyppisestä toiminnasta tai mahdollisten kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin 

suunnattujen etukorttien olemassaolosta tai esim. kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin näkyminen kuntien 



hyvinvointikertomuksissa. Haastattelukierroksen edetessä on kuitenkin käynyt ilmi, että tiedon kulku on 

hajanaista ja sisäinen viestintä ei ole aina järjestelmällistä. Haasteena ovat myös yhteistyön tekemisen 

satunnaisuus. Rakenteisiin, vuorovaikutukseen ja viestintään kaivataan parannusta. Toimivaksi koetaan 

yhteistyö 3. sektorin toimijoiden kanssa, ja esiin on tullut myös aktiivisuus ja into kehitystyöhön, jotta 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet olisivat kunnassa monialaisesti yhteisiä. Jatkossa 

toivotaan hyvää yhteyttä kulttuuri- ja sote-palveluiden välillä, vaikka haasteeksi nähdään muutosten 

vaikutus käytössä olleisiin yhteistyötapoihin. Haastattelujen tulokset kootaan ja niistä kerrotaan erilaisissa 

foorumeissa syksyn 2022 aikana, jolloin tavoitteena on tuoda esille kulttuurihyvinvointia ja sen tilannetta 

Varsinais-Suomessa. 

Hankkeen sisällä on selvitetty mahdollisia yhteistyömuotoja kulttuurihyvinvoinnin integroimisesta eri ikä-

/kohderyhmien palveluihin. Henkilökohtaisen asiakasohjauspilotin asiakasohjaajille järjestetään 

koulutusta/työpajoja aihepiireistä, joita he kokevat tarvitsevansa työnsä tueksi. Myös verkosto- ja 

työryhmätyötä tehdään laajasti osana alueellisesti sekä yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa.  

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos kevät 
2022 

syksy 
2022 

kevät 
2023 

syksy 
2023 

Sote-ammattilaisten 
ohjauskäytännöt kehittyvät. 
Asiakasohjaajien alkukyselyn 
pohjalta koulutuksia. 

Alkukartoitus asiakasohjaajille tehty 
Koulutusta, esim. työpajoja järjestetty 
asiakasohjaajille (määrä) 

- 
- 

kyllä 
     - 

  

Luodaan palveluohjauksen malleja 
sote-palveluista taide- ja 
kulttuuritoimintaan.  

Kuntahaastattelut (X kuntaa/27) 
Tehty kuvaus nykyisistä 
palveluohjauksen käytänteistä  

6 
 
- 

19 
 
- 

  

Sote-ammattilaisten ja 
yhdyspinnalla toimivien 
henkilöiden osaaminen 
kulttuurihyvinvoinnista vahvistuu. 

Esittelyt sote-ammattilaisille ja 
yhdyspinnoilla toimiville henkilöille   
Yhteistyökoulutukset, mm. Hyte-info  

17 
 
- 
 

10 
 
- 
 

  

Maakunnallisen kulttuuripassin 
käyttömahdollisuuksien kartoitus  

Kuntien näkemys selvitetty  
Tulos: kyllä, ei, ehkä 

- 
- 

kyllä 
Ehkä 

  

Kulttuurihyvinvointipalvelut ovat 
osa elintapaohjauksen 
palvelutarjotinta. 

Kulttuurihyvinvointi on viety osaksi 
palvelutarjotinta 

- -   

Kulttuurihyvinvoinnin toiminta 
kuvattu osana tulevaisuuden sote-
keskusta. Kulttuurihyvinvoinnin 
minimitason kriteeristön luominen. 

Ehdotettujen toimintamallien määrä ja 
kuvaus  
Kriteeristö luotu 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

  

 

 



2.9 Perhekeskus ja varhainen tuki arjessa 

 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

 

Tulostavoite 1 
Luodaan Varsinais-Suomen Perhekeskustoimintamalli, joka yhdistää sote-, sivistys- ja 3. sektorin palvelut 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 

mittarit / kriteerit tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Laaditaan yhtenäinen 
toimintamalli 
työpajatyöskentelynä. 

Työpajatyöskentelyn toteutuksen 
tulokset 

Lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut ovat hajanaiset. Alueella 
on vähän ylikunnallisia tai 
palvelutasoja yhdistäviä johtamis- 
ja palvelurakenteita LAPE-
palveluissa. Palvelujen sisällön 
yhdenmukaistamiselle on 
tarvetta. 
 

Prosessitavoite 1 
Konseptoidaan perhekeskustoimintamalli alueellisena yhteistyönä 

Tehdään alkukartoitus 
perhekeskus- kehittämisen 
tilasta. 
Kehitetään toimintamalli 
työpajatyöskentelyn avulla. 

Alkukartoituksen  toteutus 
 
 
Työpajatyöskentelyn tulokset 

 

Prosessitavoite 2 
Yhtenäisen perhekeskustoimintamallin jalkauttaminen Varsinais-Suomessa 

Pilotoidaan perhekeskuksen 
toimintamallia Varsinais-
Suomessa ja rakennetaan 
toimintatavoiltaan 
yhdenmukaiset alueelliset 
perhekekukset. 

  

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 15.5.2021 

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ei ole vielä alkanut. Kehittämistoiminta alkaa alkusyksyllä 2021. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 15.11.2021 

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen aloitettiin alkukartoituskyselyllä. Kysely suunnattiin lasten, 

nuorten ja perheiden palveluita järjestäville tahoille. Kyselyn avulla kartoitettiin nykyistä 

perhekeskuskehittämisen tilaa alueella sekä selvitettiin ajatuksia hyvinvointialueen 

perhekeskuskehittämisen suuntaviivoista. Alkukartoituskyselyn tuloksia käytettiin työkaluna syksyn 

kehittämistyöpajoissa. 

Perhekeskuskokonaisuuden alueellisen toimintamallin työstämiseksi järjestettiin kolme työpajaa, johon 

kutsuttiin osallistujia alueelta. Työpajojen teemat olivat 1) nykytilan kuvaus ja alustava näkemys 



alueellisesta perhekeskusmallista, 2) perhekeskusten palvelut, osaamisen jakaminen ja konsultatiiviset 

rakenteet sekä 3) perhekeskuksen johtamismallin pääpiirteet ja kehityssuunnitelma tiekarttoineen. 

Työpajojen jälkeen syksyn aikana työstetään perhekeskusmalli Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Toimenpiteessä aloitti kokopäiväinen projektipäällikkö helmikuun alussa 2022. Ensimmäisenä pohjatyönä 

julkistetun NHG:n alueellisen perhekeskusraporttiin syventymisen lisäksi luotiin valtakunnallista 

kokonaiskuvaa perhekeskustilanteesta ja -malleista. Tämän perusteella suunniteltiin neljä toimenpidettä 

pohjautuen asetettuihin hyötytavoitteisiin: 

1. Kutsuttiin halukkaita varsinaissuomalaisia kuntia Valio kunta -kehittämisryhmiin motivaatiokirje 

kirjoittamalla. 

2. Järjestettiin keväällä 2022 kaksi laajaa perhekeskusfoorumia tavoitteena löytää toimivia työkaluja 

yhtenäisen näkemyksen rakentamiseksi varsinaissuomalaisista perhekeskuksista. 

3. Verkostoiduttiin aktiivisesti THL:n valtakunnalliseen perhekeskuskehittämiseen sekä jatkettiin 

maakunnallista verkostoitumista sivistys, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä järjestökentällä.  

4. Liityttiin tiiviisti Digifinlandin valtakunnallisen sähköisen perhekeskuksen kehittämiseen. 

Valio kunta -kehittämisryhmiin haki ja valittiin mukaan 14 kuntaa. Mukaan lähteneet kunnat jaettiin 

kahteen erilliseen kehittämisryhmään, joissa molemmissa on mukana myös lastensuojelujärjestöjen 

edustus Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n kautta. Kehittämisryhmät ovat kokoontuneet kaksi 

kertaa, ja syksyn 2022 aikana on vielä kolmas tapaaminen. Päätavoitteena työskentelyssä on rakentaa 

yhteistä näkemystä Varsinais-Suomen perhekeskuksista. 

Yhteistä näkemystä haettiin myös keväällä 2022 järjestetyillä kahdella perhekeskusfoorumilla. Tavoitteena 

oli myös löytää muilta hyvinvointialueilta toimivia konkreettisia ratkaisuja ja työkaluja yhteisen näkemyksen 

työstämiseksi. Tällaisiksi valikoituivat Perhekeskuskonseptointi ja Kumppanuussopimus Varsinais-Suomen 

perhekeskuksille. Nämä molemmat Varsinais-Suomen tarpeisiin muokatut asiakirjat on esitelty elokuussa 

hankkeen johtoryhmälle ja niiden työstämistä käytännön tasolle jatketaan. 

Perhekeskuskehittäminen on saanut näkyvyyttä ja verkostoitunut sekä kansallisesti että maakunnallisesti. 

Valtakunnallisesti merkittävin foorumi on ollut THL:n perhekeskusverkosto. Maakunnallisesti on herätelty 

Lupa auttaa -kaudella käynnistynyttä kulttuurimuutosta sisote-yhteistyössä. Kärkenä on ollut 

verkostomaisen perhekeskuksen merkityksen korostaminen ja sivistyspalvelujen tärkeän roolin 

muistaminen siinä. Herättelyä on tehty esim. verkossa järjestettävillä perhekeskusfoorumeilla, You Tubessa 

julkaistulla Varsinais-Suomen perhekeskusuutisilla ja erilaisilla kunta- tai toimijatapaamisilla. Mainittavaa on 

myös aktiivinen yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kanssa. 

Helmikuussa tehtiin selkeä linjaus siitä, että maakunnallisen oman sähköisen perhekeskuksen kehittämisen 

sijaan liityttiin tiiviisti DigiFinlandin vetämään valtakunnalliseen kehittämiseen. Keskiöön nostettiin 

Palvelutietovarantotietojen ajan tasalle saattaminen. Keväällä järjestettiin yhteistyössä Digi- ja 

väestötietoviraston kanssa PTV-koulutusinfo lastensuojelujärjestöille. Samalla viestittiin kuntiin asian 

kriittisestä merkityksestä sähköiseen perhekeskukseen liittymisen kannalta ja valmisteltiin YTA-alueen 

yhteistä, erityisesti kuntatoimijoille suunnattua PTV-koulutusinfoa sekä syksyllä toteutettavia kolmea PTV-

koulutusta Varsinais-Suomeen. Projektipäällikkö osallistui Sähköisen perhekeskuksen kehittämiseen. 

Keväällä Varsinais-Suomesta rekrytoitiin myös viisi huoltajaa omaperhe.fi-pilottiversion testaajiksi.  



Perhekeskuskokonaisuudessa on valmisteltu ja/tai käynnistetty kaksi pilottia. Naantalissa on aloittanut 

projektikoordinaattori, joka mallintaa kuntiin jäävien ja hyvinvointialueelle siirtyvien sote-palvelujen yhteen 

toimivuutta. Paraisilla on aloittanut projektikoordinaattori, joka selvittää kaksikielisten palveluiden 

saatavuuden turvaamista perhekeskuksissa.  

Kohtaamispaikkatoiminnan osalta konkreettisena tavoitteena Varsinais-Suomessa on, että jokaisesta 

kunnasta löytyy perhekeskuksen kohtaamispaikka/perhekahvila. Tilanne on hyvä, sillä tavoite toteutuu tällä 

hetkellä. Kevään aikana määriteltiin tarkemmin kohtaamispaikkatoiminnan toteuttamista Varsinais-

Suomessa. Tämä toteutettiin tiiviissä yhteistyössä MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa, jonka osaamisen 

ja kohtaamispaikkaverkostojen hyödyntäminen todettiin kehittämistyössä perustelluksi. 

Koska opiskeluhuolto on niin merkittävä osa perhekeskusta ja opiskeluhuoltoa koskettaa 

hyvinvointialueelle siirryttäessä ns. kaksoismuutos, päätettiin perhekeskuskehittämisessä palvelutasolla 

lähteä työskentelyssä liikkeelle juuri tästä. Nykytilanteesta laadittu laaja kartoitus ja erilaiset 

työpajatyöskentelyt selkeyttävät jatkossa työskentelyn kohdentamista ja opiskeluhuollon toteuttamista 

perhekeskusrakenteissa. 

Elokuussa käynnistettiin verkossa perhekeskuspalveluittain toteutettavat työpajat. Tavoitteina tässä on 

sitouttaa henkilöstöä verkostomaiseen työskentelyyn perhekeskuskokonaisuudessa ja yhdenmukaistaa 

hyvinvointialueen palveluita. Ensimmäisenä vuorossa oli lapsiperheiden kotipalvelun työpaja.   

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos kevät 

2021 

syksy 

2021 

syksy 

2022 

kevät  
2023 

syksy 
2023 

Perhekeskutoimintamallin 
laatiminen 

Toimintamalli laadittu kyllä / ei ei ei aloitettu   

Perhekeskustoimintamallin 
konseptointi alueellisena 
yhteistyönä 

Alkukartoitus tehty kyllä / ei ei kyllä kyllä   

Työpajat pidetty /3 0/3 3/3 1/3   

Perhekeskustoimintamallin 
jalkauttaminen pilotointien 
avulla 

Pilotoinnit x/3   3/3   

 

 

 

 

 

 

 



2.10 Lasten ja nuorten matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen 
  

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

 

Tulostavoite 1 
Monialaisen yhteistyön menetelmien kehittäminen sivistyspalvelujen ja sote-palvelujen yhdyspinnalla 

Mittarit / kriteerit Tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Prosessitavoite 1 
Moniammatillisen liikkuvan tiimin pilotti Turussa (Reppu-tiimi) 

Reppu-tiimin pilotointi on 
käynnissä ja saavuttaa 
kohderyhmään kuuluvia 
asiakkaita. 

Asiakkaiden määrä Turussa on todettu suurta 
tarvetta peruspalveluihin 
sijoittuvalle ehkäisevän työn 
jalkautuvalle tiimille.  

Prosessitavoite 2 
Varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalveluiden varhaisten palveluiden välisen yhteistyön kehittäminen 

Varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen yhdyspintatyön 
kehittäminen 

Kokonaisuus toteutuu 2023   

Prosessitavoite 3  
Matalan kynnyksen palveluohjauksen ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin suunnittelu 
hyvinvointialueelle 

Laaditaan palvelukokonaisuus 
palveluohjauksen, sosiaalihuollon 
alkuvaiheen työskentelyn ja 
päivystyksellisten palvelujen 
osalta. 

  

Tulostavoite 2 
Vahvistetaan ammattilaisten osaamista matalan kynnyksen puheeksi ottamisen menetelmiin 

Matalan kynnyksen puheeksi 
ottamisen menetelmien 
käyttöönotot alueella 

Raportointi koulutuksista ja 
menetelmän käyttöönotoista 

Matalan kynnyksen puheeksi 
ottamisen menetelmiin ei 
järjestetty alueellisia koulutuksia. 

Prosessitavoite 1 
Lisätään osaamista Lapset puheeksi – menetelmään 

Koulutetaan menetelmän osaajia 
verkkokoulutuksella 

Raportointi koulutuksista Vastaavaa koulutusta ei ole 
aiemmin järjestetty. 

Prosessitavoite 2 
Levitetään Pyydä apua – menetelmää alueella 

Pyydä apua – menetelmän 
käyttöönotot Varsinais-Suomen 
kunnissa 

Sopimukset käyttöönotoista Kyseessä Liedossa kehitetty malli 
varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen ammattilaisille 
arviointikeskustelujen tueksi. 
Malli oli käytössä Liedossa. 

 



Prosessi- ja tulosseuranta 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 15.5.2021 

Lapset puheeksi – menetelmä on tutkimukseen perustuva menetelmä, joka on Mieli ry:n alaista toimintaa. 

Menetelmän kouluttamiseen on laadittu Oulussa verkkokoulutus, jota voidaan käyttää projektissa. 

Verkkokoulutus toteutettiin syksyllä 2021 Varsinais-Suomessa. Oulun kaupunki toimii Varsinais-Suomen 

mentorina koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Verkkokoulutus mahdollistaa suuremman 

osallistujajoukon kouluttamisen kerralla. Koulutus suunnattiin erityisesti mielenterveys- ja päihdetyötä 

aikuisten parissa tekeville ammattilaisille. Lisäksi mukana oli esim. lastensuojelun, perhekeskusten ja 

varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Koulutuksen myötä Varsinais-Suomeen valmistui 50 Lapset puheeksi –

menetelmäosaajaa. Menetelmäkoulutus verkkokoulutusmallin avulla on jatkossa sujuvaa, sillä 

koulutusmateriaali on sähköisessä muodossa. Mallissa on myös ehdotus hyvinvointialueella mallinnetusta 

LP-koulutusten organisoinnista jatkossa kuntakohtaisten koulutusten sijaan. 

Pyydä apua –kuuntelemisen menetelmä on ollut syksystä 2020 alkaen käytössä Liedossa 

varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa vanhempien kanssa käytävissä vasu-, 

oppimissuunnitelma ja arviointikeskusteluissa. Menetelmässä kysytään toistuvasti vuosittain samat 

kysymykset jokaiselta huoltajalta. Standardoitu menetelmä mahdollistaa ammattilaiselle ottaa puheeksi 

perheen tuen tarpeita. Menetelmää on levitetty laajasti Varsinais-Suomen kuntiin. Pyydä apua –mallista on 

laadittu kuvaus menetelmästä ja koulutusmateriaali helposti jaettavaan sähköiseen muotoon. Sen avulla 

malli voidaan itsenäisesti ottaa käyttöön kunnissa. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Turussa on alkamassa moniammatillisen, jalkautuvan, ennalta ehkäisevän työn pilotointi kouluympäristössä 

työskentelemään erityisesti lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Toimenpiteessä pilotoidaan 

oppilashuollon tueksi uutta toimintamallia, jossa kouluissa tehtävää ehkäisevää työtä tuetaan 

moniammatillisella ketterästi liikuteltavalla tiimillä. Nimeltään tiimi on REPPU. Tiimien työtapana on 

matalan kynnyksen perheohjaus ja keinoina neuvonta, ohjaus, konsultointi ja lyhytkestoinen tuki. Palvelua 

voidaan tarvittaessa täydentää 3. sektorin toiminnalla. Toiminnalla kehitetään matalalla kynnyksellä 

saatavaa sekä jalkautuvaa ja liikkuvaa työtä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi sekä arjessa 

selviytymisen vahvistamiseksi. Työskentelyssä hyödynnetään yhteistyötä koulujen kanssa sekä tiivistä 

yhteistyötä aktiivisen vanhempainyhdistyksen kanssa sekä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. 

Lapset puheeksi menetelmän osalta kevätkaudella 2022 valmisteltiin syksyn verkkokoulutus sekä 

viimeisteltiin Lapset puheeksi -verkkokoulutuksen järjestäjän opas yhteistyössä MIELI ry:n kanssa. Syksyn 

koulutukseen ilmoittautui 50 osallistujaa. 

Lisäksi on valmisteltu keväällä 2023 järjestettäväksi ruotsinkielinen ja suomenkielinen Lapset Puheeksi-

koulutus sekä yhteistyössä MIELI ry:n kanssa verkossa toteutettavat suomen- ja ruotsinkieliset 

koulutusinfot.   

Pyydä apua -menetelmän osalta uusia koulutustilauksia ei ole ollut. 

 

 



Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Mitattava tavoite ja 

mittari 

Seurannan ja arvioinnin tulos kevät 
2021 

syksy 
2021 

syksy 

2022 

kevät 

2023 

syksy 

2023 

Reppu-tiimin pilotointi Asiakkaiden määrä   toiminta 

alkamassa 

  

Varhaiskasvatuksen ja 
sosiaalipalveluiden 
yhdyspinnan 
kehittäminen 

Koulutukseen osallistuneiden 
määrä 

0 
 

0 
 

   

Pilottikoulutukseen 
osallistuneiden määrä 

0 0    

Matalan kynnyksen 
sosiaalihuollon 
alkupalveluiden 
yhteensovittaminen 

Tilannekuvakartoitus tehty ei ei ei   

Ehdotus palvelujen 
järjestämisestä laadittu 

ei ei ei   

Lapset puheeksi -
menetelmän osaamisen 
lisääminen 

Verkkokoulutukseen 
ilmoittautuneiden määrä 

0 60 50   

Koulutuksesta valmistuneiden 
määrä 

0 55    

Pyydä apua – 
menetelmän 
laajentaminen 

Koulutetut sopimuskunnat 
yhteensä 

11 17 17   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.11 Lastensuojelun kehittäminen 
 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Tulostavoite 1 
Lastensuojelun ja lapsiperhesosiaalityön yhtenäiset toimintatavat hyvinvointialueella  

mittarit / kriteerit tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Lastensuojelun ja 
lapsiperhesosiaalityön 
palvelukokonaisuuden kuvaus. 
Perustehtävän, paikan, kohteen 
ja roolin selkeyttäminen. 

Tilannekuvakartoituksen 
toteuttaminen webpropol-
kyselyn kautta. Tuloksia 
täydennetään tarvittaessa 
työryhmäkeskustelujen kautta.  

Lastensuojelun ja 
lapsiperhesosiaalityön 
palveluiden kokonaisuutta ei ole 
kuvattu, palveluita ei ole 
määritelty yhteneväisesti.  

Prosessitavoite 1 
Yhtenäiset toimintatavat hyvinvointialueella   

Lapsiperhesosiaalityön ja 
lastensuojelun ohjeistusten ja 
toimintatapojen 
yhdenmukaistaminen.  

Päivitetyt toimintaohjeet ja työn 
tekemisen tavat 
hyvinvointialueella systeemisen 
toimintamallin mukaisesti.   

 
 

Henkilöstön osaamisen, 
tehtävänkuvien ja 
osaamistarpeiden 
kartoittaminen.  

Kartoitustyö valmis  

Ehdotukset ja mallinnukset 
palveluiden järjestämisestä 
hyvinvointialuevalmistelun 
tueksi. 

Valmis ehdotus lähipalveluista, 
jalkautuvista palveluista, 
alueellisista palveluista ja 
keskitetyistä palveluista 
hyvinvointialueella. 

 

Tulostavoite 2 
Monialainen työskentely lastensuojelun yhdyspinnoilla  

Prosessitavoite 1 
Sisukas-mallin pilotointi hyvinvointialueella  

Kartoitetaan nykytilanne 
lastensuojelun sijaishuollon ja 
sivistyspalveluiden yhdyspinnan 
toimintamalleista  

Avainhenkilötapaamiset  
Kartoitustyö valmis 
 

 

Sisukas-mallin pilotointi ja 
kuntakohtaiset kokeilut mallin 
soveltamisessa 

Toteutuneet pilotoinnit  

Prosessitavoite 2 
Pikku-Sisukas mallin pilotointi hyvinvointialueella  

Kartoitetaan nykytilanne 
lastensuojelun sijaishuollon ja 
varhaiskasvatuksen yhdyspinnan 
toimintamalleista 

Kartoitustyö valmis  

Pikku-Sisukas -mallin pilotointi ja 
kuntakohtaiset kokeilut mallin 
soveltamisessa 

Toteutuneet pilotoinnit  

Tulostavoite 3 
Lapsiperhesosiaalityön sosiaalityön tukirakenteiden kehittäminen  

Prosessitavoite 1 



Sosiaalityön mentorimallin jatkokehittäminen  

Mentoreiden verkkokoulutuksen 
luominen 

Valmistunut verkkokoulutus, 
pilotointi vuonna 2023  

 

Mentorien tukirakenteiden 
suunnittelu 

Suunnitelma sosiaalityön 
mentorien tukirakenteista 
hyvinvointialueella  

 

Prosessitavoite 2 
Systeemisen työskentelymallin jatkokehittäminen hyvinvointialueella  

Systeemisen mallin 
verkkokoulutuksen pilotoinnin 
jatkaminen  

Palaute koulutuksista ja 
verkkokoulutuksen 
jatkokehittäminen  

 

Systeemisen mallin 
täydennyskoulutukset  

Suunnitelma ja toteutus 
systeemisten tiimien 
täydennyskoulutuksesta  

 

Luodaan käytäntösuositus 
systeemisestä toimintatavasta 
hyvinvointialueella  

Ehdotus käytäntösuosituksesta ja 
mallin tuen rakenteista 
hyvinvointialueella  

 

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Toimenpide on käynnistynyt kesällä 2022. Ensimmäiseksi on tehty alkukartoituskysely Varsinais-Suomen 

kunnille. Kyselyssä kartoitettiin palvelujen järjestämisen tapoja ja toiminnan nykytilaa. Kartoituskyselyyn 

vastasivat kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa. Kartoituskyselyn tuloksia käytetään jatkossa toimenpiteen 

suunnittelussa pohjamateriaalina. 

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

Mitattava tavoite ja 

mittari 

Seurannan ja arvioinnin tulos syksy 

2022 

kevät 
2023 

syksy 
2023 

Lastensuojelun ja 
lapsiperhesosiaalityön 
yhtenäiset toimintatavat 
hyvinvointialueella  

Toteutunut tilannekuvakartoitus ei   

Kehittämisen teemojen mukaisten ehdotusten, 
ohjeiden ja määrittelyjen valmistuminen  

   

Monialainen työskentely 
lastensuojelun 
yhdyspinnoilla 

Toteutuneet Sisukas-pilotit koulun ja 
lastensuojelun sijaishuollon yhdyspinnalla  

   

Toteutuneet Pikku-Sisukas -pilotit koulun ja 
lastensuojelun sijaishuollon yhdyspinnalla 

   

Lapsiperhesosiaalityön 
sosiaalityön 
tukirakenteiden 
kehittäminen 

Systeemisen toimintamallin verkkokoulutusten 
osallistujamäärä  

   

Systeemisen täydennyskoulutuksiin osallistujat     

Mentorikoulutukseen osallistujat     

Toteutuneet mentorien vertaistapaamiset     



 

2.12 Ehkäisypalvelujen kehittäminen 

 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

 

Varsinais-Suomessa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille on tarjolla 10 kunnassa alueen 27 kunnasta. 

Maksutonta ehkäisyä ei lähtötilanteessa ollut lainkaan tarjolla 17 kunnassa ja osassa kuntia maksuton 

ehkäisy kattaa vain osan välineistä. Ehkäisyneuvolapalveluita on tarjolla eri tasoisesti, ja niiden tarjontaa 

rajataan esimerkiksi iän tai edellisen raskauden tai raskauden keskeytyksen mukaan. Ehkäisypalveluja tulisi 

tarjota kuntalaisille tasavertaisesti joka puolella hyvinvointialuetta. 

Tulostavoite 1 
Edistetään laadukkaiden ehkäisypalvelujen yhdenvertaista saatavuutta Varsinais-Suomessa 

Mittarit / kriteerit Tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Ehkäisypalvelujen tilanne 
terveyspalveluorganisaatioissa 
 

Tilannekartoitukset 
 

Ehkäisypalveluja ei tarjota 
yhdenvertaisesti alueen 
asukkaille. 

Prosessitavoite 1 
Ehkäisypalvelujen sisällön ja prosessin yhtenäistäminen ja kehittäminen 

Ehkäisyneuvolatyön sisältö ja 
kohderyhmä sekä resurssit on 
määritelty.  

Palvelun nykytilanteen 
perusteellinen selvittäminen. 

Yhtenäistä toimintamallia ei ole. 

Prosessitavoite 2 
Kehitetään ehkäisypalveluja järjestämällä kattavat ehkäisypalvelut maksutta kaikille alle 25-vuotiaille 

Maksuttoman ehkäisyn 
toteutuminen laajamittaisena alle 
25-vuotiaille. 

Kehittäjäverkoston toiminta 
Palvelua tarjoavien kuntien 
määrä 

 

Prosessitavoite 3 
Ehkäisypalvelujen ammattilaisten osaamisen lisääminen laadukkailla koulutuksilla 

Ammattilaisten osaamista on 
kehitetty erilaisilla koulutuksilla 

Koulutuksiin osallistuneiden 
määrä 

 

Prosessitavoite 4 
Kehitetään uudenlaisia työnjaon malleja ehkäisypalveluissa 

Uusia malleja toteutetaan 
käytännössä 

Pilotoivien ammattilaisten määrä  

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Toimenpide on alkanut tilannekartoitusten tekemisellä ja kokoamalla kehittäjäverkosto ehkäisypalvelujen 

ammattilaisista. Kehittäjäverkosto on kokoontunut säännöllisesti ja suunnitellut yhdessä maksuttoman 

ehkäisy kokeilua alle 25-vuotiaille, sekä lisäksi erilaisia koulutuksia ammattilaisille. Maksuttoman ehkäisyn 

kokeilu on suunniteltu alkavaksi lokakuussa 2022. Myös kansalliseen maksuttoman ehkäisyn 

verkostotyöhön osallistutaan aktiivisesti. 



Lisäksi on verkostoiduttu hankkeen sisäisesti erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehittävien 

toimenpiteiden kanssa ja tehty suunnittelutyötä erilaisista yhteistyön tavoista. 

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos syksy 

2022 

kevät 

2023 

syksy 

2023 

Ehkäisyneuvolatyön sisältö, 

kohderyhmä ja resurssit on 

määritelty 

Nykytilan kartoitus on tehty 

 

Määrittelytyö on tehty 

10/27 

X 

  

Maksuton ehkäisy alle 25-
vuotiaille toteutuu koko 
alueella 

Toiminnassa mukana olevien kuntien määrä 17/27   

Ammattilaisten osaamista 
on lisätty koulutuksilla 

Synnytyksen jälkitarkastus osallistujien määrä 
Kierukoiden ja kapseleiden asennuskoulutus 
osallistujien määrä 
Seksuaaliterveyden edistämisen koulutus 
osallistujien määrä 

- 
- 
 
- 

  

Uusia toimintamalleja 
toteutetaan käytännössä 

Pilotoivien ammattilaisten määrä -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.13 Psykososiaalisten palvelujen kehittäminen 
 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

 

Tulostavoite 1 
Varmistaa asiakkaan ohjautuminen mielenterveys- ja päihdepalveluihin oikea-aikaisesti ja yhdenmukaisesti 

Mittarit / kriteerit Tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Prosessitavoite 1 
Lisätä asiakkaiden ohjautumista hoitoon Terapiat etulinjaan – toimintamallin mukaisesti 

Ammattilaiset osaavat käyttää 
työkaluja ja asiakkaat ohjautuvat 
palveluihin toimintamallin 
mukaisesti 

Koulutettujen ammattilaisten 
määrä 
Terapianavigaattorin ja ohjatun 
omahoidon käyttömäärät 

 

Hoidon portaittaisuus on 
kartoitettu ja kehitetään 

Hoidon portaittaisuus jakautuu 
oikein 

 

Prosessitavoite 2 
Lisätä ammattilaisten osaamista mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoitoon Terapiat etulinjaan – 
toimintamallin mukaisesti 

Ammattilaisten osaamista on 
lisätty sähköisillä koulutuksilla 

Koulutettujen ammattilaisten 
määrä 

 

Tulostavoite 2 
Luodaan yhteistyörakenne perus- ja erikoistason välille osaamisen implementoimiseksi ja ylläpitämiseksi 

Menetelmäohjaajia on alueella 
riittävästi ja heidän osaamisensa 
on tarvittavalla tasolla 

Menetelmäohjaajien määrä 
Osaamisen arviointi 

 

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Varsinais-Suomen alueella on käynnistetty yhteistyökeskustelut perustason psykososiaalisten näyttöön 

perustuvien menetelmien koulutustarpeista, kansallisen koulutusjärjestelmän ja toimintamallin (Terapiat 

Etulinjaan-toimintamalli; Terapianavigaattori ja ohjattu omahoito) pilotoinnista ja käyttöönotosta 

aikuisikäisille. Ensivaiheen pilotointialueiksi on valikoitunut kansallisen osaamisen tarvekartoituskyselyn 

perusteella mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksiköt kuudesta kunnasta ja lisäksi neuvotteluja on 

aloitettu kolmen kunnan kanssa. Pilotoinnit käynnistyvät lokakuussa 2022.  

Psykososiaalisten menetelmäkoulutusten edellyttämä menetelmäohjaajien rekrytointi on toteutunut ja 

jatkossa se toteutuu tarpeen mukaan sekä perustasolta, erikoissairaanhoidosta että hanketyöntekijöistä. 

Riittävän menetelmäohjauksen toteuttaminen tulee varmentamaan ja ylläpitämään ammattilaisen 

osaamista jatkossa. Ohjaajien/koordinaattorien määrän tarve hyvinvointialueelle arvioidaan pilotoinnin 

aikana. Pilotoinnin toisessa vaiheessa sitä laajennetaan terveysasemien tasolle asiakkaan hoitoon 

ohjauksen tehostamiseksi. Tällöin arvioidaan ooh-ohjatun omahoitokoulutuksen tarve ja koordinointi myös 

sosiaalipalveluissa, jossa myös hoidetaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaita.  



Tyks koordinaatiohankkeen myötä on yhteistyöaluetasoisesti aloitettu tiivis työskentely yhdessä 

Pohjanmaan ja Satakunnan Tulevaisuuden sotekeskushankkeiden kanssa. Työskentelyn tavoitteena on 

edistää yhdenmukaisesti YTA-tasoista asiakkaan hoitoonohjausta ja psykososiaalisten menetelmien 

osaamista alueellisissa palvelujärjestelmissä.  

 

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos syksy 

2022 

kevät 

2023 

syksy 

2023 

Asiakkaat ohjautuvat 

hoitoon toimintamallin 

mukaisesti 

Terapianavigaattorikoulutus – 

koulutettujen määrä 

Ohjatun omahoidon koulutus – 

koulutettujen määrä 

Terapianavigaattori ja ohjattu omahoito 

ovat ammattilaisten työvälineitä 

 

 

  

Ammattilaisten osaamista 
erilaisiin menetelmiin on 
vahvistettu  

IPC-koulutus – koulutettujen määrä 
IPT-koulutus – koulutettujen määrä 
ELT-koulutus – koulutettujen määrä 
Muu tarpeellinen koulutus 

   

Menetelmäohjaajia on 
alueella riittävästi 

Menetelmäohjaajien määrä 
Osaamisen arviointi tehty 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.14 Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen 

kehittäminen 
 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Tulostavoite 1 
Vahvistaa perustason ammattilaisten kykyä tukea nuorten mielenterveyttä lisäämällä psykososiaalisten 
menetelmien käyttöä  

mittarit / kriteerit tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Prosessitavoite 1 
Koulutetaan perustason ammattilaisia erilaisilla menetelmäkoulutuksilla  

Koulutettuja ammattilaisia on 
riittävästi alueella 
Menetelmien käyttö käytännön 
työssä 

Koulutettujen ammattilaisten 
määrä 
Koulutettujen kokemukset 
menetelmäohjauksen aikana 

Kognitiiviseen ja dialektiseen 
menetelmään oli alueella 
koulutettu 32 henkilöä. 

Tulostavoite 2 
Vahvistaa perustason ja erikoistason yhteistyötä nuorten mielenterveyden tukemiseksi 

Yhteistyö perustason ja 
erikoistason välillä on 
vahvistunut. 

Yhteistyössä mukana olevien 
organisaatioiden määrä 

 

Prosessitavoite 1 
Pilotoidaan Varhain-tiimin toiminta perustason ja erikoistason välillä 

Jononpurkutiimin toiminta on 
perustettu ja pilotoitu 
Konsultaatioiden määrä ja aiheet. 

Tilastot perustuen raportointiin.  

Prosessitavoite 2 
Luodaan lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmien ehkäisyyn, tunnistamiseen ja matalan kynnyksen 
hoitoon yhtenäinen toimintamalli 

Toimintamallin kuvaaminen on 
tehty 

kyllä / ei  

Tulostavoite 3 
Luodaan TYKS YTA-alueelle yhtenäinen toimintamalli ja yhteistyörakenne nuorten psykososiaalisen tuen 
menetelmien implementoinnin koordinaation ja tuen järjestämiseksi 

Perustason osaamisen 
vahvistumista sekä 
interventioiden vaikuttavuutta 
arvioidaan yhtenäisillä mittareilla.  
Arvioinnin tuloksia hyödynnetään 
toiminnan kehittämisessä. 

kyllä / ei YTAlla ei ole kuvattuna 
toimintamallia tai 
yhteistyörakennetta, jossa TYKS 
olisi vastuuroolissa. 

Prosessitavoite 1 
Yhteistyöalueella toteutetaan menetelmäkoulutuksia, interventioita sekä esh:n konsultaatioita yhtenäisen 
mallin mukaisesti. 

Erityisvastuualueen toimintamalli 
on kehitetty 

kyllä / ei  

Prosessitavoite 2 
Yhteistyöalueella toteutettavista interventioista kerätään systemaattisesti seurantatietoa. 

Kaikista koulutettavista 
menetelmistä on olemassa 
seurantatyökalut. 

kyllä / ei  



Prosessi- ja tulosseuranta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 15.5.2021 

Nuorten psykososiaalisen tuen menetelmien koulutusten valmistelu on aloitettu. Kilpailutusprosessi on 

valmisteilla.  

Jononpurkutiimin työskentelyn prosessikuvausta laaditaan ja se on lähes valmis. Samalla on valmisteltu 

jononpurkutiimin työntekijöiden rekrytointiprosessia, joka on käynnistymässä. 

Erityisvastuualueella yhteistyötä on suunniteltu. Työryhmätyöskentelyn aloituksesta on sovittu ja työn 

sisältöä raamitettu. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 15.11.2021 

Psykososiaalisen tuen menetelmien osaamisen lisäämisen osalta kognitiivisen lyhytterapian 

menetelmäkoulutukset on aloitettu syksyllä 2021. Koulutusprosessin on aloittanut 60 opiskeluhuollon ja 

nuorisopsykiatrian ammattilaista. Koulutus koostuu 3 opintopäivästä ja lisäksi menetelmien ottamista 

käyttöön tuetaan menetelmätyönohjauksilla, joita toteutetaan pienryhmissä 8 kertaa. Menetelmien 

käyttöä ammattilaisten työkaluina tullaan seuraamaan Webropol-lomakkeella, joka on osin yhteneväinen 

Satakunnan ja Pohjanmaan IPC-seurantalomakkeiden kanssa (2*). Näin saadaan vertailukelpoista tietoa 

koko Tyks YTA-alueelta. Lisäksi asiakkaana oleville nuorille on oma seurantakyselynsä, jonka nuori voi 

helposti itse täyttää.  

Perus- ja erikoistason yhteistyön lisäämiseksi aloitti pilotoitava jononpurkutiimi toimintansa elokuussa 

2021. Tiimin tavoitteena on jalkauttaa kognitiivisen lyhytterapian menetelmää käytäntöön, lisätä erikois- ja 

perustason välistä yhteistyötä sekä –rakenteita. Tiimi toimii Hyks Varhain – toimintamallin mukaan ja siksi 

sen nimeksi valittiin Tyks Varhain. Tiimin toiminnan ja toimintamallin pilotointiin ja kehittämiseen 

rekrytoitiin mukaan viisi kuntaa. Jokaisesta pilottikunnasta on valittu kohteet, joissa pilotointia tehdään 

(1*). Kohteet ovat yläkouluja ja 2. asteen oppilaitoksia, yhdessä pilottikunnassa tehdään yhteistyötä koulun 

lisäksi perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa. Tyks Varhain tiimi on jalkautunut kouluihin, tavannut rehtoreita, 

erityisopettajia, opiskeluhuollon ammattilaisia, nuoria sekä heidän läheisiään. Lisäksi tiimi on keskustellut 

muiden hankkeiden ja alueellisten nuorisopsykiatrian poliklinikoiden kanssa. Tiimin työskentelyn 

tavoitteena on auttaa perustason ammattilaisia tunnistamaan nuorten avun tarve, ottamaan asia puheeksi, 

löytämään oikeita työkaluja työskentelyyn sekä ohjamaan nuoret oikeisiin palveluihin oikeaan aikaan. 

Kehittämiskohteeksi on lisäksi löytynyt nuorten ohjaaminen erikoistason palveluista takaisin perustason 

palveluihin.   

Tyksin yhteistyöaluetasoisesti on aloitettu elokuussa 2021 työskentely yhdessä Pohjanmaan ja Satakunnan 

Tulevaisuuden sotekeskushankkeiden kanssa. Työskentelyn tavoitteena on edistää Tyks YTA-tasoista 

mallintamista nuorten psykososiaalisen tuen osalta. Syksyn 2021 jälkeen YTA-tasoista työskentelyä tullaan 

jatkamaan mallintamisen osalta yliopistosairaaloiden erillishaussa haetun koordinaatiohankkeen johdolla.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Psykososiaalisen tuen menetelmien osaamisen lisäämisen osalta Varsinais-Suomessa on aloitettu 

kognitiivisen lyhytterapian menetelmäkoulutukset syksyllä 2021. Koulutusprosessin on aloittanut 184 

opiskeluhuollon ja sosiaalipalveluiden ammattilaista. Psykososiaalisen tuen menetelmäkoulutuksia on 

nuorten osalta laajennettu CoolKids –koulutuksiin, josta ensimmäiset koulutukset alkavat syyskuussa 2022 

sekä IPC –koulutuksiin, jotka alkavat loppuvuonna 2022. Aluksi panostetaan menetelmäohjaajien 



kouluttamiseen erikoissairaanhoidossa sekä hanketyöntekijöissä, jotta saadaan kasvatettua koulutusten 

vaatimaa menetelmätyönohjaajien määrää. Menetelmien käyttöä ammattilaisten työkaluina seurataan 

Webropol-lomakkeella, joka on osin yhteneväinen Satakunnan ja Pohjanmaan IPC-seurantalomakkeiden 

kanssa (2*). Näin saadaan vertailukelpoista tietoa koko Tyks YTA-alueelta. Lisäksi asiakkaana oleville 

nuorille on oma seurantakyselynsä, jonka nuori voi helposti itse täyttää. Lasten osalta valmistellaan 

CoolKids –koulutuksia.  

Perus- ja erikoistason yhteistyön lisäämiseksi aloitti Tyks Varhain -tiimi pilottitoimintansa 9.8.2021. 

Tavoitteena on ollut rakentaa toimintamalli, joka palvelee Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 

psyykkisesti oireilevien nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia. Toiminnan kautta tarjotaan 

nuorisopsykiatrista asiantuntemusta ja tukea psykososiaalisten menetelmien käyttöön koulujen 

opiskeluhuollon ja sosiaalipalvelujen ammattilaisille. Tavoitteena on mielenterveyden häiriöiden 

mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja hoito. Tyks Varhain -toiminnan tavoitteena on myös luoda 

sujuvampi yhteystyörakenne peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välille hoitoketjujen 

sujuvoittamiseksi. Piltointi on jatkunut perustason ammattilaisen kanssa. Työskentelymuotoina ovat 

puhelin- ja henkilökohtainenkonsultaatio, verkostokonsultaatio, sekä nuoren tilanteen jäsennys ja 

työparityöskentely. Lisäksi koordinaattorit tapaavat viikoittain opiskeluhuollon ammattilaisia koululla.  

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos kevät 

2021 

syksy 

2021 

syksy 

2022 

Psykososiaalisen tuen 
menetelmien osaamisen 
lisääminen 

Koulutettujen määrä 0 60 184 

Menetelmiä käyttävät    
- 

 
- 

 

Perustason ja erikoistason 
yhteistyön vahvistaminen. 
Jononpurkutiimin pilotointi. 

Yhteistyömittarin tulokset  *1) *1) 

Jononpurkutiimin konsultaatioiden määrä 0 15 100 

Yhteistyön toimintamallin kuvaaminen tehty 
kyllä / ei 

ei ei kyllä 

TYKS erityisvastualueen 
yhtenäisen toimintamallin ja 

yhteistyörakenteen 
laatiminen menetelmien 

koordinaation ja tuen 
varmistamiseksi. 

Osaamista ja interventioiden vahvistumista 
arvioidaan erva-tasoisesti kyllä / ei 

ei osittain 
*2) 

osittain 

Erityisvastuualueen toimintamalli on 
kehitetty kyllä / ei 

ei ei kyllä 

Erityisvastuualueen vaikuttavuusketjut on 
laadittu kyllä / ei 

ei ei kyllä 

 

 

 

 

 

 



2.15 Päihdepalvelujen kehittäminen 
 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Varsinais-Suomen päihdepalvelujärjestelmä on nykytilanteessa hajanainen ja vaikeasti hahmotettava. 

Palveluita tuotetaan perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, yksityisten 

palveluntuottajien ostopalveluna ja kolmannen sektorin tuottamana. Palvelujen painopiste on niin 

asiakasmäärissä kuin kustannuksissa mitattuna asumispalveluissa ja laitospalveluissa. Perustason 

palveluissa ostopalvelujen käyttö (erityisesti A-klinikka Oy:n avopalvelut) on huomattavaa. Myös 

päihdekierteen katkaisuhoito ja päihdekuntoutus toteutuvat pääsääntöisesti ostopalveluina.  

Tulostavoite 1 
Laatia kehittämissuunnitelma päihdepalveluiden saatavuuden parantamiseksi 

Mittarit / kriteerit Tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Varsinais-Suomen alueelle on 
laadittu yhtenäiset toimintamallit 
päihdetyöhön. 

Päihdepalveluja tuottavien 
tahojen kyselyt, haastattelut ja 
työpajat. 

Varsinais-Suomen päihdepalvelut 
ovat hajanaiset, yhteisiä 
toimintamalleja ei ole. 

Prosessitavoite 1 
Kootaan nykytilakuvaus päihdepalveluista Varsinais-Suomen alueella 

Tieto päihdepalvelujen 
tuottamistavoista nykyisistä 
päihdepalveluja tuottavista 
yksiköistä 

PKPK-hankkeen tekemä pohjatyö 
Kysely VS mielenterveys- ja 
päihdeyksiköille 
Avainhenkilöiden tapaamiset 

Palvelukokonaisuus on kuvattu 
PKPK-hankkeessa.  
Kuntakohtaisia tietoja yksiköistä 
ei ole. 

Tieto päihdepalvelujen asiakas- 
määristä ja kustannuksista. 

THL tilastot 
Kuntien tilastot 

Tietoja ei saada kattavasti. 

Prosessitavoite 2 
Yhtenäistetään päihdetyön menetelmiä ja toimintakäytäntöjä 

Tieto nykyisistä 
toimintakäytännöistä. 

Kysely ja tapaamiset  Tietoa ei ole. 

Toimintakäytännöt on 
mallinnettu. 

Työpajatyöskentely 
Howspace-alustalla tapahtuva 
yhteiskehittäminen. 

Toimintakäytännöt poikkeavat 
toisistaan. 
 

Tulostavoite 2 
Kehittää Varsinais-Suomen päihdepalveluiden ja hoidon saatavuutta 

Prosessitavoite 1 
Lisätään osaamista päihdeongelmien tunnistamiseksi ja vaikuttavien toimintamallien juurruttamiseksi 

Mini-interventiot ja Palko-
suositusten mukaiset psyko-
sosiaaliset menetelmät käytössä. 

Koulutus, tiedotus, johtaminen  
Yhteistyö meneillään olevien 
hankkeiden kanssa 

Yhtenäisiä käytäntöjä ei ole. 
Terapiat etulinjaan –hankkeen 
koulutukset. 

Prosessitavoite 2 
Luodaan yhtenäiset päihdepalvelujen hoito- ja palvelupolut eri asiakassegmenteille 

Asiakassegmentit on tunnistettu Kunnissa ja hankkeissa tehty 
pohjatyö 

Asiakassegmentaatio tehty PKPK-
hankkeessa 

Päihde- ja mielenterveys-
palveluiden prosessin omistajuus 
on määritelty 

Mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden työryhmän 
tehtävä 

Prosessinomistajaa ei ole 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
perus- ja erikoistason integraatio 
toteutuu palveluissa 

Monialaisten käytäntöjen pilo-
tointi ja käyttöönotto, Konsultaa- 
tiokäytäntöjen juurruttaminen 

Sosiaalihuollon ja 
terveydenhuollon palvelut 
toimivat erillään 



Prosessi- ja tulosseuranta 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Toimenpide on käynnistynyt lähtötila-arviolla, jonka jälkeen toimenpiteen tavoitteet on päivitetty 

vastaamaan selvityksessä nousseisiin tarpeisiin. Kuntien perustason päihdepalvelut ovat keskenään hyvin 

eritasoisia ja hoitoon pääsy vaihtelee. Osa Varsinais-Suomen kunnista ohjaa päihdeasiakkaat 

pääsääntöisesti A-klinikka Oy:n tai muun palveluntuottajan avoklinikkatoimintaan, eikä muita perustason 

päihdepalveluita juuri ole. Terveyskeskusten yhteydessä toimivia mielenterveys- ja päihdeyksiköitä on 14.  

Lisäksi osassa kunnista on sosiaalihuollon palveluita kuten sosiaalityöntekijän ja/tai sosiaaliohjaajan 

vastaanotto päihdeasiakkaille. Turussa on asunnottomille oma asumis- ja päihdepalvelujen sosiaalityön 

yksikkö.  

Mielenterveys- ja päihdeyksiköille toteutetun kyselyn tulosten perusteella yksiköiden toimintatavat ja 

käytännöt poikkeavat toisistaan. Erityisesti korvaushoidon järjestämisessä, laitoskuntoutukseen 

ohjaamisessa ja päätöksenteossa sekä ajokorttiseuronnoissa on toisistaan poikkeavia käytäntöjä. Lisäksi 

mielenterveys- ja päihdeyksiköiden yhteistyö sosiaalipalveluiden kanssa tulisi organisoida pysyväksi 

käytännöksi kaikissa tulevissa sote-keskuksissa.  

Asiakassegmentaation perusteella huomattava osa päihdepalvelujen asiakkaista on nk. 

huolenpitoasiakkaita, joilla on riippuvuuden rinnalla mielenterveysoireita ja elämänhallinnan puutteita ja 

niistä johtuvia monialaisia palvelutarpeita. Monialaiseen yhteistyöhön on luotu toimivia käytäntöjä, joista 

PKPK-hankkeessa on mallinnettu monialainen arviointi- ja konsultaatiotiimi. Vastaavia yhteistyömalleja on 

käytössä useissa perustason mielenterveys- ja päihdeyksiköissä. 

Yksittäisinä kehittämistarpeina esiin nousivat korvaushoidon käytäntöjen yhtenäistäminen, laitoshoitoon 

ohjaamisen yhtenäistäminen, laitosjaksojen jälkeisen työskentelyn mallintaminen, kokemus-

asiantuntijoiden käyttö, jalkautuva ja etsivä työ, ikääntyneiden päihdehoidon kehittäminen sekä nuorten / 

alaikäisten päihdepalvelujen kehittäminen. Korvaushoidon käytäntöjen kehittämiseksi TYKS käynnisti 

erillisprojektin toukokuussa 2022.  

 

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos syksy 

2022 

kevät 

2023 

syksy 

2023 

Tieto päihdepalveluja tuottavista 

yksiköistä   

Kysely mt- ja päihdeyksiköille 
tehty 

 

kyllä 

 

  

Tieto päihdepalvelujen asiakasmääristä ja 
kustannuksista. 

Tieto on koottu osittain   

Tieto nykyisistä toimintakäytännöistä. Tapaamiset yksiköissä kesken   

Toimintakäytännöt on mallinnettu. Työpajatyöskentely 
Palvelunmäärittely aloitettu 

kesken   

Mini-interventiot ja Palko-suositusten 
mukaiset menetelmät käytössä 

 ei   

 



2.16 Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen 

 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Tulostavoite 1 
Työikäisten sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden määrittely 

mittarit / kriteerit tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Palvelukokonaisuuden kuvaus. 
Sosiaalityön perustehtävän, 
paikan, kohteen ja roolin 
selkeyttäminen. 
 

Työryhmätyöskentelyn tulokset Työikäisten sosiaalipalvelujen 
kokonaisuutta ei ole kuvattu, 
sosiaalipalveluita ei ole 
määritelty yhteneväisesti eikä 
palveluketjuja ja kokonaisuuksia 
ole tunnistettu eikä kuvattu. 

Prosessitavoite 1 
Kuvataan keskeiset työikäisten sosiaalipalvelut, niihin liittyvät prosessit ja moniammatilliset ja 
monialaiset tiimit 

Sosiaalipalveluiden 
määrittelykortit on laadittu 

Valmistuneet määrittelykortit 
 
 

Ei yhteneväisesti määriteltyjä 
palveluita. 

Asiakassegmentointi on tehty Valmistuneet 
asiakassegmentoinnit 

Ei yhteistä asiakassegmentointia 
alueella. 

Keskeisten moniammatillisten ja 
monialaisten prosessien ja 
työryhmien kuvaus. 

Valmistuneet prosessikuvaukset Joitain kuvattuja prosesseja 
alueella, mutta vaihtelevasti. 

Tehdään ehdotus lähipalveluista, 
jalkautuvista palveluista, 
alueellisista palveluista ja 
keskitetyistä palveluista 
hyvinvointialueella. 

Valmistunut ehdotus palveluista Ei ehdotusta. 

Prosessitavoite 2 
Kuvataan keskeiset yhteensovittamista vaativat palvelut ja kriittiset nivelvaiheet 

Sosiaalisen kuntoutuksen ja 
kuntouttavan työtoiminnan 
kehittäminen osana 
kuntoutuspalveluiden 
kokonaisuutta 

Valmistunut kuvaus Ei kuvausta. 

Yhteisösosiaalityön ja 
jalkautuvan sosiaalityön 
kehittäminen 

Valmistunut kuvaus Ei kuvausta. 

Tulostavoite 2 
Monialainen työskentely sote-keskuksessa 

Prosessitavoite 1 
Asiakas- ja palveluohjauksen työparityöskentelyn laajentaminen 

Sosiaalityöntekijän roolin 
pilotointi asiakasohjauksessa 

Pilottien määrä 
Yhteiset asiakas- ja 
palveluohjausasiakkaat 
Tehtävänkuva laadittu 

Asiakasohjauksessa on joitakin 
sosiaalihuollon ammattilaisia 
mukana, mutta työskentely ei ole 
kuvattua eikä mallinnettua. 

Prosessitavoite 2 
Monialaisen tiimityöskentelyn kehittäminen 

Sosiaalityöntekijän roolin Monialaisten tiimien määrä Monialaisia tiimejä on joitain 



pilotointi monialaisessa tiimissä 
sote -keskuksissa 
Toimintamallin kuvaaminen on 
tehty 

 
 
Toimintamallin kuvaus kyllä / ei 

alueella, yhteneväistä tapaa 
toimia ei ole. 

Tulostavoite 3 
Rakenteellisen sosiaalityön edistäminen ja sosiaalityön tietoperustainen kehittäminen 

Prosessitavoite 1 
Edistetään sosiaalisen raportoinnin mallin käyttöönottoa ja sosiaalisen raportoinnin tulosten 
hyödyntämistä osana palvelujen kehittämistä ja päätöksentekoa. 

Sosiaalinen raportointi otetaan 
käyttöön jokaisessa kunnassa 
hyvinvointialueella. 

sosiaalinen raportointi käytössä 
kyllä / ei 

2021 sosiaalinen raportointi 
käytössä x/27 kunnista 

Sosiaalisen raportoinnin 
hyödyntämisen mallin 
kuvaaminen ja käyttöönotto 
koko hyvinvointialueella. 

Malli on käytössä kyllä / ei Ei hyödyntämisen malleja 
alueella. 

Prosessitavoite 2 
Suunnitellaan sosiaalihuollon tuleva tki-rakenne yhteistyössä lape-kehittämisen ja ikäihmisten 
palveluiden kehittämisen kanssa. 

Kehitetään TKI-työryhmän kanssa 
kuvaus sosiaalihuollon 
kehittämisrakenteesta 
hyvinvointialueella. 

Muotoillaan ehdotus 
sosiaalihuollon vaikuttavuuden 
arvioinnin ja laadun 
kehittämisestä sekä yhtenäisistä 
vaikuttavuuden arvioinnin 
työkaluista 

Kuvaus on tehty kyllä / ei Ei aikaisempaa kuvausta. 

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Toimenpide on käynnistynyt ja rekrytoinnit on tälle vuodelle tehty. Nyky- ja tavoitetilan kuvaus, 

sosiaalipalveluiden määrittelykortit ja asiakassegmentoinnit on saatu valmiiksi. Kuntouttavan työtoiminnan 

ja sosiaalisen kuntoutuksen mallinnus on valmis. Seuraavaksi kuvausta jatketaan monialaisiin ja 

integraatiota vaativiin asiakasprosesseihin. 

Sote -työparityöskentely terveyskeskuksissa on alkanut neljässä terveyskeskuksessa. Uusia terveyskeskuksia 

on mahdollista ottaa mukaan ensi vuonna. Perehdytys on käynnissä, raportointimalli ja työn tuki on 

suunniteltu. 

Sosiaalisen raportoinnin edistämisen ja tki-rakenteen mallinnuksen osalta työ aloitettiin toukokuussa. 

Sosiaalisen raportoinnin mallia on kehitetty ja parhaillaan on menossa viimeinen kunnallinen pilotti, jossa 

kerätään tietoa hyvinvointialuevalmistelun tueksi. Tki-rakenteen osalta työ etenee useassa eri osassa. 

Selkein nykymallinnus tki-rakenteesta on tuotettu osana laajempaa tki-työryhmätyöskentelyä, johon tämän 

hankeosion työryhmä on tehnyt mallinnusta sosiaalityön osalta.  



Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos kevät 

2022 

syksy 

2022 

kevät 
2023 

syksy 
2023 

Keskeiset työikäisten 
sosiaalipalvelut, niihin 
liittyvät prosessit ja 
moniammatilliset ja 
monialaiset tiimit 

Määrittelykortit 
sosiaalipalveluittain 

26 26   

Asiakassegmentoinnit kyllä kyllä   

Keskeisten moniammatillisten ja 
monialaisten prosessien ja 
työryhmien kuvaus. 

kesken kesken   

Ehdotukset lähipalveluista, 
jalkautuvista palveluista, 
alueellisista palveluista ja 
keskitetyistä palveluista. 

kyllä kyllä   

Yhteensovittamista vaativien 
palveluiden ja kriittisten 
nivelvaiheiden kuvaukset 

kesken kesken   

 Sosiaalisen kuntoutuksen kuvaus kesken kyllä   

 Kuntouttavan työtoiminnan 
kuvaus 

kesken kyllä   

Monialainen työskentely 
sote-keskuksessa 

Pilotoivien sosiaalityöntekijöiden 
määrä 

1 4   

Tehtävänkuva tehty kyllä kyllä   

Moniammatillisten ja 
monialaisten työryhmien 
toimintamallien kuvaukset 

kesken kesken   

Rakenteellisen sosiaalityön 
edistäminen ja sosiaalityön 
tietoperustainen 
kehittäminen 

Sosiaalista raportointia tekevät 
kunnat 

 Pilotissa   

Sosiaalista raportointia 
hyödyntävät toimintamallit 

 Kesken   

Kuvaus sosiaalihuollon 
kehittämisrakenteesta 

ei V.1 
valmis 

  

Ehdotus sosiaalihuollon 
vaikuttavuuden arvioinnin ja 
laadun kehittämisestä sekä 
yhtenäisistä vaikuttavuuden 
arvioinnin työkaluista 

ei Kesken   

 

 

 

 

 

 

 



2.17 Akuuttigeriatrian pilotti 
 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Palveluketjut ja -kokonaisuudet (PKPK)-hankkeen ikääntyneiden osion projektityöryhmässä työstettiin 

keväällä 2021 ikääntyneen ihmisen sosiomedisiinistä kriisiä, akuuttipalveluihin liittyviä pullonkauloja ja 

niiden priorisointia. Useat pullonkaulat liittyvät joko riittämättömään tiedonkulkuun eri toimijoiden välillä 

tai siihen, että ikääntyneen äkillisen voinnin laskun yhteydessä ei tehdä riittävää kokonaiskartoitusta hänen 

tilanteestaan. Tällöin hoidetaan päivystyskäyntiin johtanut ensisijainen syy, mutta voinnin taustalla jo 

havaittavissa olevia yleisvoinnin laskuun vaikuttavia tekijöitä ei välttämättä huomata tai selvitetä. 

Projektityöryhmä kartoitti vaihtoehtoja ikääntyneiden palveluketjujen pullonkaulojen ratkomiseksi ja 

palveluketjun parantamiseksi. Päädyttiin aloittamaan akuuttigeriatrian pilotti Tyks Akuutissa. Pilottiin 

rekrytoitiin kaksi geriatria ja neljä asiantuntijasairaanhoitajaa, jotka aloittivat työnsä elo-syyskuussa 2021. 

Pilotissa työskenteli syksyn 2021 aikana kokoaikainen projektikoordinaattori.  

Tammikuun 2022 alusta akuuttigeriatrian pilotti siirtyi Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen alle. 

Toiminnallisesti pilotti jatkaa osana Tyks Akuuttia. Helmikuussa 2022 projektikoordinaattorin tilalle 

rekrytoitiin viides sairaanhoitaja ja yksi sairaanhoitajista jatkoi pilotin koordinoivana sairaanhoitajana 

kesäkuun 2022 puoliväliin saakka. Pilotin tavoitteena on tuottaa päivystyspalveluja aiempaa 

kustannusvaikuttavammin 1) vahvistamalla ikääntyneiden geriatrista osaamista akuuttitilanteissa, 2) 

kehittämällä ja implementoimalla geriatrinen tiimimalli osaksi Tyks Akuutin toimintaa ja 3) luomalla 

yhteistyömalli Tyks Akuutin ja maakunnan kuntien välille sujuvan, välittömän ja oikean tasoisen 

jatkohoidon järjestämiseksi, sekä kiireettömien jatkohoito-ohjeistusten käytännön toteuttamiseksi kyseessä 

olevalta päivystyskäynniltä. Pilotin toiminnasta kerätään toiminnan ohella tutkimusmateriaalia. Pilotille 

asetetut tulos- ja prosessitavoitteet on kuvattu alla olevaan taulukkoon.  

Tulostavoite 1 
Päivystyspalveluiden kustannusvaikuttavampi tuottaminen 

Mittarit / kriteerit Tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

Lähtötilanteen arvioinnin 
tulokset 

Potilaan päivystyskäynnillä tehty 
geriatrinen arviointi 

Päivystyskäynnin kestoaika 
 

Verrataan aiempiin vuosiin 
ennen tiimiä 

Akuuttigeriatrian tiimille 
seuloutuneet potilaat/tehdyt 
arviot 

Ei aiempaa tietoa 

Prosessitavoite 1 
Parantaa ikääntyneiden päivystysinterventioiden laatua vahvistamalla geriatrista osaamista 
ikääntyneiden akuuttitilanteissa 

Laadun vahvistaminen Tyks Akuuttiin on luotu 
geriatrisen arvioinnin tiimimalli 

Geriatrista tiimimallia ei ole 
aiemmin ollut käytössä Tyks 
Akuutissa 

Geriatrinen tiimimalli on 
jalkautettu Tyks Akuutin 
lähisairaaloihin ja maakunnan 
kiirevastaanotoille 

Ei aiempaa tietoa 

Geriatriset konsultaatiot kuntien 
ammattilaisille 
päivystystilanteissa 

Ei aiempaa tietoa 



Prosessitavoite 2 
Implementoida alueellisesti keskitetty geriatrinen tiimimalli osaksi Tyks Akuuttia 

Palveluiden oikea-aikainen 
kohdentuminen  

TRST-riskiseulontatyökalun 
käyttö 

Ei aiempaa tietoa 

Geriatrisen arvioinnin tuotteet Ei aiempaa tietoa 

Potilaan jatkohoitoon 
ohjautuminen  

Ei aiempaa tietoa 

Prosessitavoite 3 
Luoda yhteistyömalli Akuutin ja kuntien välille jatkohoitosuositusten käytännön toteuttamiseksi 

Hoitoketjujen toimivuus Kuntatapaamiset  Ei aiempaa tietoa 

Tiedonvälityskäytännöt Ei aiempaa tietoa 

Palaute jatkohoitosuosituksista 
kuntiin 

Ei aiempaa tietoa 

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Jo varhaisessa vaiheessa syksyn 2021 aikana todettiin, että alkuperäisen rajauksen mukaisia, ei-

medisiinisesti sairaita, ei palveluiden piirissä olevia yli 75-vuotiaita potilaita on päivystyksessä hyvin vähän. 

Syksyn 2021 aikana päätettiin laajentaa kohderyhmää kattamaan myös kotihoidon asiakkaat ja geriatrisesti 

aikaisemmin arvioidut potilaat. Kevään 2022 mittaan tiimi on edelleen laajentanut kohderyhmää ja ottanut 

aktiivisempaa roolia päivystyksessä myös potilaiden medisiinisten ongelmien hoidosta. Samalla on päädytty 

tieteellisen kirjallisuuden perusteella rajaamaan kohderyhmäksi ensisijaisesti potilaat, joiden toimintakyky 

on alentunut ja jotka ovat haavoittuvia (Rockwood Clinical Frailty Scale 4-9), sillä nämä potilaat hyötyvät 

akuuttitilanteessa nimenomaan geriatrisen kohdennetun arvion tuottamasta lisätiedosta. 

Toukokuussa 2022 akuuttigeriatrian tiimi pääsi fyysisesti siirtymään päivystyksen toimitiloihin, mikä on 

sujuvoittanut ja nopeuttanut tiimin integraatiota osaksi Tyks Akuutin toimintaa. Tiimin hoitajisto on 

vaihtunut kesän mittaan, kaksi sairaanhoitajaa on siirtynyt uusiin tehtäviin ja tilalle on rekrytoitu syyskuun 

alusta lähtien yksi uusi sairaanhoitaja. Ajankohtaisesti geriatrian tiimissä työskentelee nyt kaksi geriatrian 

erikoislääkäriä ja kolme sairaanhoitajaa.  

Alustavaa dataa geriatrisen tiimin toiminnasta on saatu tietohallinnosta elokuun lopulla ja datan analysointi 

on aloitettu.  

Kuntayhteistyö on edennyt kevään ja kesän 2022 mittaan suunnitellusti. Tiimin tekemien arvioiden 

hyödynnettävyydestä saadaan kuntakentältä palautetta Webropol-kyselyillä. Elokuun alkuun mennessä 

kuntakentälle lähetetyistä palautekyselyistä (1/3 kaikista arvioista) 69%:n oli vastattu (n=149), ja 94% 

vastauksista ger. tiimin arviosta oli koettu olevan hyötyä potilaan asioita kunnassa järjestellessä. 

Pääasialliset jatkotoimenpiteet kunnassa olivat ohjaus kuntoutukseen tai muistihoitajalle. Tiimi saa 

palautetta ja kehitysehdotuksia myös päivittäisessä työssä ja yhteistyöpalavereissa säännöllisesti.  

Kuntakentän kanssa pidettiin kevään ja alkukesän aikana toinen kuntakierros (Teams-kokoukset), jossa 

käytiin läpi kuntayhteistyötä ja päivitettiin yhteystietoja. Yhden kunnan kanssa toinen kuntakokous on vielä 

pitämättä kyseisen kunnan toiveesta. Kokouksiin on osallistunut kuntien nimeämiä sosiaali- ja 



terveystoimen työntekijöitä. Lisäksi tiimi on pitänyt yhteistyöpalavereita sidosryhmien, kuten 

asiakasohjaus-osahankkeen työntekijöiden kanssa.  

Geriatrisen tiimin herätteeseen johtavan TRST-seulan tekemistä on loppukesän ja alkusyksyn aikana 

koulutettu Varsinais-Suomen alueen ensihoidolle, jotta geriatrian tiimi saisi mahdollisimman nopeasti 

tiedon geriatriseen arvioon soveltuvista potilaista. Akuuttigeriatrian tiimin toimintamallia ja alustavia 

tutkimustuloksia esitellään geriatrian kansainvälisessä EuGMS 2022 –kongressissa Lontoossa syyskuun 

lopulla. Syksyn aikana toimintaa tullaan esittelemään myös sisätautiklinikan meetingissä 21.9.2022 ja Turun 

lääketiedepäivillä 10.11.2022. 

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Mitattava tavoite ja 
mittari 

Seurannan ja arvioinnin tulos Syksy 
2021 

kevät 
2022 

syksy 
2022 

kevät 
2023 

syksy 
2023 

Päivystyskäynnin kesto Seurantaraportti 
päivystyskäyntien kestosta 

(LOS) 

Kyllä Kyllä Kyllä   

Akuuttigeriatrian tiimille 
seuloutuneet 
potilaat/tehdyt arviot  

 
Spider-raportti 

Ei Kyllä Kyllä   

Tyks akuuttiin on luotu 
geriatrisen arvioinnin 
tiimimalli 

 
Kyllä/ei 

Ei    Kyllä  
 

  

Geriatrinen tiimimalli on 
jalkautettu Tyks Akuutin 
lähisairaaloihin ja 
kiirevastaanotoille 

Geriatrinen tiimimalli on 
pilotoitu, kyllä/ei 

 
Ei 

 
Ei 

 
Ei 

  

Geriatrinen tiimimalli on 
käytössä, Kyllä/ei 

 
Ei 

 
Ei 

 
EI 

  

Geriatriset konsultaatiot 
kuntien ammattilaisille 
päivystystilanteissa 

Konsultaatiokäytännöt on 
pilotoitu, kyllä/ei 

 
Ei 

 
Ei 

 
Ei 

  

Konsultaatiokäytännöt on 
käytössä, kyllä/ei 

 
Ei 

 
Ei 

 
EI 

  

TRST-riskiseulonta-
työkalun raportointi 
kuukausittain 

 
kyllä/ei 

 
Ei 

 
Kyllä 

 
Kyllä 

  

Geriatrisen arvioinnin 
tuotteet kunnittain 

Raportti arviointiin 
ohjautuneiden potilaiden 

määrästä/kk, kyllä/ei 

 
Ei 

 
Kyllä 

 
Kyllä 

  

Raportti tehtyjen arviointien 
määrästä/kk, kyllä/ei 

 
Ei 

 
Kyllä 

 
Kyllä 

  

Potilaan jatkohoitoon 
ohjautuminen 

Raportti jatkohoitoon 
ohjautumista/kk, kyllä/ei 

 
Ei 

 
Kyllä 

 
Kyllä 

  

Kuntatapaamiset Kuntakokouksia on pidetty 
kaikkien maakunnan kuntien 

kanssa 

 
Kyllä 

 
Kyllä 

 
Kyllä 

  

Tiedonvälityskäytännöt Tiedonvälityskäytännöt on 
sovittu kaikkien maakunnan 
kuntien toimijoiden kanssa  

 
Ei 

 
Ei 

 
Kyllä 

  

Kuntapalaute 
jatkohoitosuosituksista  

Webropol-raportti kahden 
viikon välein, kyllä/ei 

 
Ei 

 
Kyllä 

 
Kyllä 

  



2.18 Ylikunnallinen valvontakeskus 
 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

 

Tulostavoite 1 
Mallinnetaan, kehitetään ja implementoidaan yhtenäinen, vaikuttava ja laadukas valvontaprosessi 
Varsinais-Suomen alueelle. 

Mittarit / kriteerit Tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Prosessitavoite 1 
Tehdään suunniteltuja valvontakäyntejä yksityiseen luvanvaraiseen sekä ilmoituksenvaraiseen 
palvelutuotantoon. 

Alueella on toteutettu 

suunniteltu, ennakoiva 

valvontakäynti yhtenäisten 

toimintatapojen mukaan kaikkiin 

luvanvaraisten sosiaalihuollon 

palveluntuottajien sekä niiden 

yksityisten 

terveyspalveluntuottajien 

kohdalla, joilta kunnat ostavat 

palvelua. 

 

Kuntien toteuttamat 
valvontakäynnit 
 

Yhtenäistä valvontaprosessia ei 
ollut alueella käytössä. 

Prosessitavoite 2 
Tehdään reaktiivisia valvontakäyntejä yksityiseen ja julkiseen palvelutuotantoon. 

Varsinais-Suomen alueella on 

käytössä yhtenäiset järjestäjän 

toteuttaman valvonnan prosessit 

(suunnitelmalliset, reaktiiviset, 

sekä luvanvaraisissa että 

ilmoituksenvaraisissa) sekä siihen 

laatumittari 

 

Alueella toteutetut 
valvontakäynnit luodun mallin 
mukaisesti ja hyödyntäen 
valvonnan tietojärjestelmää 

 

Prosessitavoite 3 
Edistetään valvonnassa kerättävän tiedon läpinäkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä 

Sähköisen tietojärjestelmän tai 
palvelualuekohtaisen 
lomakkeiston käyttöönotto 
alueella. 

Valvonnan tietojärjestelmään 
kertyneiden valvontaprosessien 
määrä 

Valvontajärjestelmää ei ollut. 
Järjestelmä on hankittu kuntiin, 
toimenpiteestä tuetaan sen 
käyttöönottoa. 

Tulostavoite 2 
Osaamisen varmistaminen valvonnan toteuttamiseksi 

Prosessitavoite 1 
Varmistetaan koulutuksilla laadukkaan valvonnan toteuttaminen alueella. 

Koulutus laadukkaan 
valvontaprosessin hallintaan 
valvontaa toteuttaville. 

Koulutusten määrä, 
osallistuneiden määrä, palaute 
 

Koulutuksia ei järjestetty 
valvonnan tueksi. 

Prosessitavoite 2 
Varmistetaan koulutuksilla laadukkaan omavalvonnan toteuttaminen alueella. 



Laadukkaan omavalvonnan 
koulutus palveluntuottajille. 

Koulutusten määrä, 
osallistuneiden määrä, palaute 

 

Luodaan palvelualuekohtaiset 
omavalvontasuunnitelmapohjat. 

Suunnitelmapohjien määrä  

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

 

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos kevät 

2022 

syksy 

2022 

kevät 

2023 

syksy 

2023 

Maakunnalla on yhtenäinen 

valvontasuunnitelma 

 

Valvontasuunnitelma valmistunut  
Valvontakäynneistä muodostettu 

valvonnan vuosikello (sis sekä 
yksityiset että julkisen 

palvelutuotannon)  

ei 
 

ei 

kyllä 
 

kyllä 

  

Alueella toteutetaan 

suunnitelmallista valvontaa 

Luvanvaraisten 

palveluntuottajista randomoitu 

otos (n. 5 %) on valvottu 

suunnitelmallisesti yhtenäisten 

toimintatapojen avulla 

 

ei 

 

ei 

  

Kaikki maakunnan 

sotepalveluntuottajan 

valvontaa toteuttavat 

henkilöt on perehdytetty 

Koulutusten määrä 
 
Koulutettujen määrä 

    

Valvontatoimintaa tukeva 

sähköinen järjestelmä on 

käytössä 

 

Valvontajärjestelmään 
kertyneiden valvontaprosessien 
määrä 

    

 

 

 

 

 

 

 



2.19 Toimintakykyisenä ikääntyminen 
 

Arviointiasetelma ja lähtötilanne 

Varsinais-Suomessa ikääntyneiden määrä lisääntyy.  Erityisesti 75 vuotta täyttäneiden ihmisten määrän 

kasvu tulee olemaan merkittävää seuraavien vuosikymmenten ajan.  

 

 

 

 

 

 

Kuva: Tilastokeskus, 

https://pxweb2.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vaenn/statfin_vaenn_pxt_139f.px/table/tableViewLayout1/  

Ikääntyneiden palveluita ja heille suunnattuja toimintoja tulee kehittää ennaltaehkäisevään suuntaan. 

Varsinais-Suomessa ei ole yhdenmukaista toimintamallia tunnistaa ikääntyneitä, jotka tulisi ohjata 

hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviin toimintoihin ennen varsinaisiin sote-palveluihin ohjautumista. 

Kunnissa ja järjestöillä on jonkin verran mm. ikääntyneille suunnattua liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa, 

mutta palveluketjut eivät ole selkeitä niihin ohjautumisen osalta. Kunnissa on ollut vaihtelevasti käytössä 

esimerkiksi ennaltaehkäiseviä hyvinvointikyselyitä tietyille ikäryhmille, mutta on tunnistettu tarve sille, että 

tavoitettaisiin alueen ikääntyneet yhdenmukaisesti ja riittävän varhaisessa vaiheessa.  

Hyvinvointia ja toimintakykyä edistävät ja tukevat toiminnat ovat usein kuntien, järjestöjen ja sote-

palveluiden rajapinnassa. Tämän vuoksi on tärkeää, että toimintoja ja ikääntyneiden ohjautumista 

hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviin toimintoihin kehitetään yhdessä eri toimijoiden kanssa. 

Tulostavoite 1 
Alueella on ikääntyneiden asiakkaiden yhtenäiset ohjauskäytännöt hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviin 
palveluihin. 

Mittarit / kriteerit Tiedonkeruun ja arvioinnin 
menetelmät 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Prosessitavoite 1 
Ammattilaisilla on keinoja tunnistaa ikääntyneet, jotka tulee ohjata hyvinvointia ja toimintakykyä tukeviin 
palveluihin. 

Alueella on käytössä yhtenäiset 
asiakassegmentoinnin keinot. 

Alueellinen kysely / selvitystyö. Yhtenäisiä keinoja ei ole ollut 
käytössä. 

Prosessitavoite 2 
Alueella on toimintamalli ja toimintaohjeet ikääntyneiden ohjaamiseksi hyvinvointia ja toimintakykyä 
tukeviin palveluihin. 

Kuntien vapaa-aikapalveluissa tai 

muilla toimijoilla on huomioitu 

toimintakykyä edistävä toiminta.  

Alueellinen kysely / selvitystyö  

Toimintamalli ja toimintaohjeet Toimintamalli on laadittu 
Toimintamalli on otettu käyttöön 

 

https://pxweb2.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vaenn/statfin_vaenn_pxt_139f.px/table/tableViewLayout1/


ikääntyneiden ohjaamiseksi 

toimintoihin on olemassa. 

Hyvinvointitori-konsepti on 

käytössä. 

Järjestettyjen hyvinvointitorien 
määrä 

 

Tulostavoite 2 
Luodaan alueelle yhtenäisiä toimintakykyä ylläpitävän liikunnan käytäntöjä. 

Prosessitavoite 1 
Yhtenäistetään terveysliikunnan käytänteitä. 

Alueen asukkaille on tarjolla 
ikääntyneille suunnattua 
toimintaa. 

 Alueellinen kysely / selvitystyö.  

Prosessitavoite 2 
Juurrutetaan voima- ja tasapainoharjoittelutoiminta alueelliseksi malliksi. 

VoiTas ym. tutkitusti vaikuttavat 
voima- ja tasapainomenetelmät 
ovat käytössä kuntien 
liikuntapalveluissa. 

Menetelmiä käyttävien kuntien 
määrä 

 

 

Prosessi- ja tulosseuranta 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 30.9.2022 

Toimenpide käynnistyi kesäkuussa 2022 projektipäällikön rekrytoinnilla. Toimenpiteelle laadittiin 

tarkennettu projektisuunnitelma, jossa määriteltiin tarkempia työvaiheita ja toimenpiteitä. Alkuvaiheessa 

on tehty selvitystyötä eri yhteistyötahojen, sidosryhmien, olemassa olevien verkostojen ja aiemmin 

hyvinvointialueella kehitettyjen toimintojen osalta. Lisäksi on selvitetty muun muassa kansallisia ja 

alueellisia ohjelmia, suunnitelmia ja muiden hyvinvointialueiden kehittämistoimenpiteitä aiheeseen liittyen 

sekä liitytty erilaisiin kansallisiin ja alueellisiin verkostoihin.  

Tulos- ja prosessitavoitteiden seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Mitattava tavoite ja mittari Seurannan ja arvioinnin tulos syksy 

2022 

kevät 

2023 

syksy 

2023 

Voitas-menetelmä on käytössä 

(kuntien) liikuntapalveluissa.  

Voitas-kouluttajien määrä/kunta 
 
Voitas-toimintojen määrä/kunta 

 

 

  

Toimintamalli ikääntyneiden 
ohjaamiseksi hyvinvointia ja 
toimintakykyä edistäviin 
toimintoihin on käytössä. 

Hyvinvointikyselyt tms. käyttö kunnissa: 
o määrä ?/27 

   

Tunnistetaan ikääntyneet, jotka 
ohjataan toimintakykyä ja 
hyvinvointia edistäviin toimintoihin 
(asiakassegmentointi) 

Asiakassegmentointi käytössä:  
o määrä ?/27 kuntaa 

   

Ikääntyneille on toimintakykyä ja 
hyvinvointia edistäviä 

Kuntien liikuntapalveluiden toiminnat 
ikääntyneille 

   



palveluita/toimintoja 
(liikuntapalvelut/vapaa-
aikapalvelut, järjestöt). 
 

o toimintojen määrä/kunta 
o määrä ?/27 kuntaa 

Kuntien vapaa-aikapalveluiden 
toiminnat ikääntyneille:  

o määrä 
Järjestöjen toiminnat ikääntyneille: 

o määrä 

Hyvinvointitori-konsepti on 
käytössä alueella.  

• Hyvinvointitori-konsepti käytössä 
kunnissa: 

o määrä ?/27 kuntaa 

   

 

 


