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ARVOLUPAUS & PALVELUT

» Tulevaisuuden sote-

keskusta, hyvinvointialuetta, 

tehdään Pohjois-Savossa 

YHDESSÄ.

» Asukkaiden ympärille, asukaslähtöisesti 

rakennetut, saavutettavat, vaikuttavat 

ja tasa-arvoiset palvelut, joissa 

hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja, 

luodaan YHDESSÄ asukkaiden, 

hyvinvointialueen henkilöstön, 

yhteisöjen, yritysten, seurakuntien ja 

muiden kumppanien kanssa.

» Saumattomasti YHDESSÄ töitä tehden 

autamme toinen toisiamme ja saamme 

jatkuvuutta asiakaskokemukseen. 

Asukas saa tarvitsemansa palvelut 

yhdellä yhteydenotolla – ilman 

pompottelua, ennaltaehkäisevästi.

» Teemme työtä YHDESSÄ saman 

päämäärän eteen - arvostamme, 

luotamme ja kunnioitamme toinen 

toisiamme sekä asiakkaitamme.

» YHDESSÄ olemme viisaampia ja 

kykenemme ajattelemaan 

systeemisesti – ymmärrämme, kuinka 

kaikki vaikuttavat toisiinsa.

» Autamme ja tuemme toisiamme 

jatkuvasti muuttuvassa maailmassa -

olemme täällä YHDESSÄ.

POHJOIS-SAVON 

HYVINVOINTI-

ALUEEN 

ASUKAS
PERUS- & 

ERITYIS-

PALVELUT

PERHEIDEN 

PALVELUT

IKÄÄNTYVIEN 

PALVELUT

OPPI-

LAITOKSET

PELASTUS-

PALVELUT

YHTEISÖT, 

YRITYKSET & 

SEURA-

KUNNAT

KUNNAT

& VALTIO

Matalan kynnyksen 

kuntoutus-palveluita

Sosiaalihuollon 

ohjausta ja 

neuvontaa

Terveydenhuollon 

vastaanotto-

palveluita

Suunterveyden-

huollon palveluita

Kuntoutuspalveluita

Matalan kynnyksen 

mielenterveys- ja 

päihdehuollon 

palveluita

Osastopalveluita

Sisältää kaikki 

lähipalvelu-

pisteen palvelut 

ja lisäksi mm.

Sisältää kaikki 

seutupalvelu-

pisteen 

palvelut ja 

lisäksi mm.

Kuvantamis-

palveluita

Jalkautuvia 

erikoissairaan-

hoidon palveluita

Virka-ajan 

ulkopuolisia 

palveluita

Laajan 

erikoissairaan-

hoidon palveluita

24/7 

terveydenhuollon 

päivystys

Sosiaalipäivystys

Erityistason 

suunterveyden-

huollon palveluita

Päivystyspalveluita

Laajempia 

jalkautuvia 

erikoissairaan-

hoidon palveluita

Psykiatrinen 

osastohoito

Erityisasumis-

palvelut

Laboratorio-

palveluita

Terapiapalveluita

YHTEISTYÖVERKOSTOT

Hyvinvointialueen sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, viranomaistahot sekä kolmas sektori

Perhe- ja vammaispalvelut

Ikääntyvien palvelut

Tulevaisuuden 

sotekeskus & 

yhteistyöverkosto

Lähipalvelupiste Seutupalvelupiste Aluepalvelupiste

KYS ja 

keskitetyt 

peruspalvelut



ASIAKKAAT

Sotekeskusten 

palveluntuotanto tukee 

kaiken ikäisten 

asiakkaiden 

palvelutarvetta.

Asiakkaan hoito- tai 

palvelutarvearvio 

tehdään 

yksilöllisesti yhtenäisten 

hoito- ja palvelutarpeen 

arviointikriteerien 

pohjalta.

Asiakas ohjataan 

suoraan oikean palvelun 

piiriin hyödyntäen 

monialaisia ja 

moniammatillisia 

verkostoja.

KYVYKKYYDET & RESURSSIT

• Johtaminen: Tiedolla johtaminen, 

yhteensovittava johtaminen, ikä- ja 

työkykyjohtaminen, verkostojohtaminen, 

muutosjohtaminen

• Avainresurssit ja kyvykkyydet: henkilöstön 

pito-ja vetovoiman kehittäminen, 

erityisosaamisen tunnistaminen ja alueellinen 

hyödyntäminen, ammatillinen integraatio sekä 

digitalisaation laajentaminen

• Kehittämistyö: monialainen verkostotyö, 

monialainen työparityöskentely, geneerinen 

palveluohjauksen mallinnus ja 

perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta, 

digihoitopolut, sähköinen asiointi ja etä- ja 

mobiilipalvelut, kotisairaala, sähköiset 

valmennukset, esim. TULPPA ja 

perhevalmennus, jalkautuvat psykiatriset 

sairaanhoitajat

• Mittarit: Asiakaskokemus, 

henkilöstökokemus, laatumittarit, 

vaikuttavuus- ja tuottavuusmittarit, 

prosessimittarit, talousmittarit, hoidon 

saatavuus ja jatkuvuus

AVAINPROSESSIT

• Yhteydenottoprosessi

• Hoidon ja palvelutarpeen arviointiprosessi

• Episodiasiakkuuden ja pitkäaikaisasiakkuuden sekä monialaisesti ja/tai paljon palveluita käyttävien 

palveluprosessi

ASIAKKAAT, AVAINPROSESSIT & RESURSSIT

Asiakas tunnistaa 
tarpeen

• Omahoito

• Kolmannen sektorin 
kanavat

• Yhteystietojen etsintä

• Yhteydenottokanavan 
valinta

Asiakas ottaa 
yhteyttä

• Sähköinen asiointi

• Puhelimitse 
yhteydenotto

• Toimintayksikköön 
paikan päälle tuleminen

Asiakkaan tarve 
arvioidaan

• Hoidon tarpeen arvio

• Palvelutarpeen arvio

• Ohjaus ja neuvonta

Palvelutapahtuma

• Yksilöllinen 
kohtaaminen

• Yksittäinen tai 
pitkäkestoinen 
asiakkuus

• Yhden ammattilaisen 
tapaaminen tai 
moniammatillinen tiimi 
tai monialainen  
verkostotapaaminen

• Digihoitopolut

• Etäasiointi

Asiakkuuden 
päättyminen

• Asiakkuuden jatkuessa:

• Hoitosuunnitelma 
jatkosta

• Omahoito

• Asiakkuuden 
päättyessä:

• Omahoito

• Arjessa tukeminen

• Kolmannen sektorin 
palvelut

Hoidon saatavuus

Asiakaskokemus

Hoidon jatkuvuus

Asiakkaan saaman palvelun vaikuttavuus


