
Sote-keskuksessa tehdään yhteistyötä 

asiakaslähtöisesti eri toimijoiden välillä 

asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi

Sote-keskuksessa työskentelee laaja 

joukko monen eri alan ammattilaisia, 

esimerkiksi lääkäreitä, terapeutteja, 

hoitajia ja sosiaalialan ammattilaisia

Sote-keskuksen palvelut tuodaan 

asiakkaan luo soveltuvimmalla 

tavalla esim. digitaalisia- ja 

etäkanavia sekä ammattilaisten 

liikkuvia palveluita hyödyntäen

Sote-keskus kokoaa yhteen asiakkaan tarvitsemat perustason palvelut, ennaltaehkäisevän toiminnan 

sekä rajatut erityistason palvelut (monialaiset vastaanottopalvelut, perhekeskus, ikäkeskus ja vammaispalvelukeskus)

Sote-keskuksen asiakas 

osallistuu palvelujensa 

suunnitteluun ja toteu-

tukseen vuorovaikutteisesti 

ammattilaisten kanssa

Sote-keskus tekee yhteis-

työtä alueen hyvinvointia 

tukevien toimijoiden kanssa 

ja tukee asiakkaiden 

ohjautumista hyvinvointia 

edistäviin palveluihin

Asiakaslähtöinen, saavutettava, laadukas, ennaltaehkäisevä, monialainen 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyskeskus



Etelä-Savon sosiaali- ja terveyskeskus 
rakentuu neljästä palvelukokonaisuudesta

”Lasten, nuorten

ja perheiden 

palvelukokonaisuus”

”Sosiaali- ja terveyden-

huollon läpileikkaava 

palvelukokonaisuus”

”Ikääntyneiden 

palvelu-

kokonaisuus”

”Vammaisten 

henkilöiden 

palvelukokonaisuus”

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyskeskus integroi palvelut toiminnallisesti yhteen

Palvelut tuodaan asiakkaan luo soveltuvimmalla tavalla (Fyysiset toimipisteet - Etäpalvelut/digipalvelut - Liikkuvat palvelut)

Palvelut

toiminnallisesti 

yhdessä.

Monialaiset vastaanottopalvelut

Vammaispalvelukeskus

Perhekeskus

Ikäkeskus



Monialaiset vastaanottopalvelut sisältävät sosiaali-
ja terveydenhuollon läpileikkaavat peruspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut (perustaso)

• Terveydenhuollon avovastaanotto

• Suun terveydenhuolto

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Laaja-alainen kuntoutus

• Diagnostiikkapalvelut (kuvantaminen ja laboratorio)

• Terveysturvallisuuspalvelut

• Sosiaalityö ja -ohjaus

• Työllisyyspalvelut

• Kuntouttava työtoiminta

• Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

• Sosiaali- ja kriisipäivystys

• Kotouttamisen edistäminen ja maahanmuutto

Kuntien palvelut

• Hyte-toiminta

• Liikuntapalvelut

• Kulttuuripalvelut

Monialaiset 

vastaanotto-

palvelut

Monialaiset vastaanottopalvelut
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Etelä-Savon perhekeskus kokoaa yhteen lasten, 
nuorten ja perheiden palvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut (perustaso)

• Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut

• Ehkäisy- ja seksuaaliterveyspalvelut

• Perusterveydenhuollon lääkäripalvelut

• Muut sote-keskuspalvelut

• Psykologipalvelut

• Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

• Lapsiperheiden terapia- ja kuntoutuspalvelut

• Ehkäisevä suun terveydenhuolto

• Koulu ja opiskeluterveydenhuolto

• Opiskeluhuolto

• Perhetyö, kotipalvelu

• Kasvatus- ja perheneuvonta

• Lapsiperheiden sosiaalityö- ja ohjaus

• Perheoikeudelliset palvelut

Kuntien palvelut

• Varhaiskasvatus

• Esi- ja perusopetus

• Toinen aste

• Hyte-toiminta

• Nuorisopalvelut

• Liikuntapalvelut

• Kulttuuripalvelut

Pehekeskus

Perhekeskus
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Etelä-Savon ikäkeskus kokoaa yhteen ikääntyneiden 
palvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut (perustaso)

• Kuntouttava päivätoiminta

• Seniorineuvonta

• Omaishoito

• Sotainvalidien ja veteraanien palvelut

• Kiertävä perhehoitopalvelut

• Etäpalvelut

• Kotiin annettavat tukipalvelut

• Liikkumista tukevat palvelut

• Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

• Siivous- ja ateria- ja turvapalvelut

• Geriatriset peruspalvelut

• Muistivastaanotto

• Kotihoito

• Arjen kuntoutus

• Palveluasuminen

• Tehostettu hoiva-asuminen

• Tukiasuminen

• Arviointi- ja jaksohoito

• Kotisairaala

• Palliatiivinen hoito

• Saattohoito

• Jatkohoito

Kuntien palvelut

• Hyte-toiminta

• Liikuntapalvelut

• Kulttuuripalvelut

Ikäkeskus

Ikäkeskus
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Etelä-Savon vammaispalvelukeskus kokoaa yhteen 
vammaisten henkilöiden palvelut

Perustason palvelut

• Muut sote-keskuspalvelut

• Sosiaalityö ja -ohjaus

• Osallisuutta ja työllistymistä tukevat palvelut

• Liikkumista tukevat palvelut

• Henkilökohtainen apu

• Asumista tukevat palvelut

Erityistason palvelut

• Vaativat asumispalvelut

• Lastensuojelu

• Erikoissairaanhoito

• Laitospalvelut

Kuntien palvelut

• Varhaiskasvatus

• Esi- ja perusopetus

• Toinen aste

Vammaispalvelukeskus


