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Sote-keskuksen konsepti Etelä-Pohjanmaalla versio 1.0

Asiakkaat

• Keskeiset 
asiakasryhmät

• Asiakasohjaus

Palvelut ja 
ammattilaiset

• Sote-
keskuksen 
palvelut

• Palveluverkko

• Yhdyspinnat / 
verkostot 

• Avainresurssit 
ja osaaminen 
ja 
työhyvinvointi

Toimintamallit 
ja johtaminen

• Arvolupaus, 
ydintehtävät

• Johtaminen

• Arviointi ja 
mittarit

• Talous

• Lait ja 
asetukset

Toimintamallit 
(organisaatio, 
johtaminen)

Palvelut

Sote-keskuksen ydinprosessit

Asiakkaan arki, elämä ja 

elinympäristö

Asiakkaat
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Perhekeskus

Päihde- ja mt-palvelut

VammaispalvelutIkäihmisten palvelut

Työikäisten palvelut

Keskeiset tavat toimia yhdessä, kaikissa 
sote-keskuksissa

Yhteisa-
siakkaat

Asiakas- ja palveluohjaus:

• Perhekeskus

• Työikäiset

• Ikäihmiset

• Vammaiset

• Hoidon tarpeen arviointi  

Yhteiset tavat toimia:

• Asiakkaaksi tulo

• Asiakassegmentointi, 

asiakkuuksien segmentointi

• Paljon palveluita tarvitsevat 

asiakkaat ja yhteisasiakkaat 

(tunnistaminen, märittely, 

oikea apu/tuki asiakkaalle)

• erityisryhmät sote-keskuksessa 

(mm. asiakasohjaus)

Moniammatillinen ja 

monialainen yhteistyö = 

miten yhdessä 

työskentelemme, 

konsultoimme, ohjaamme, 

otamme kopin jne.

Yhteiset ydinprosessit

Sovitut sähköiset, digitaaliset 

ja matalan kynnyksen palvelut 

(esim. chat)

Yhdessä sovitut yhteydenotto-

ja palvelukanavat
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Tiekartta 
kehittämis-

toimenpiteistä
09/2022

Näistä osasista 
koostuu osa 

sote-
keskuksesta, 

näitä osa-
alueita

täydentäen 
syntyy  

mallinnus
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SOTE-KESKUSPALVELUT - luonnos
Sote-keskus ei ole organisatorinen kokonaisuus, sen palvelutoimintoja hallinnoidaan kolmella eri taholla!
Sosiaali- ja terveyskeskuksen tarjoamiin palveluihin kuuluu väestön tarpeiden mukaisesti ainakin perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalityön ja 

muun sosiaalihuollon palveluita, kotiin vietäviä palveluita ja sähköisiä palveluita, perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja, avokuntoutuspalveluja, 

kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvolapalveluita ja muita ehkäiseviä ja jalkautuvia palveluita.

Sosiaali- ja perhepalvelut

•Vammaispalvelut

•Työikäisten palvelut

•Perheiden palvelut

Ikäihmisten palvelut

Terveyden ja 
sairaanhoidon palvelut

•Lähiterveyspalvelut

•Perustason 
kuntoutuspalvelut

•Tutkimuspalvelut

•Matalan kynnyksen Miepä, 
sis. Perustaso ja psyk. avopkl

Lähiterveyspalvelut
• VO-palvelut
• Kiire-vo
• Aikuisnla
• Asiakasohjaus
• Kotisairaala
• Vuodeosasto
• Suun th

Perustason kuntoutuspalvelut
Miepä perustasolla

Vammaispalvelut
• Vammaissosiaalityö ja sosiaaliohjaus

o Asiantuntija- ja terapiapalvelut

• Kotona asumisen tuki
o Päiväaikainen toiminta ja kotiin 

annettavat palvelut

• Asumispalvelut

Työikäisten palvelut
• Aikuissosiaalityö ja ohjaus

o Terveyssosiaalityö ja ohjaus

• Kotona asumisen tuki ja asumispalvelut
• Työllisyyteen ja osallisuuteen liittyvät 

palvelut

Perheiden palvelut
• Perhekeskus

o Perhekeskuspalvelut
o Kasvatus- ja perheneuvola
o Perheoikeudelliset palvelut

• Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut
o Neuvola
o Opiskeluhuolto
o Lasten ja nuorten mt- ja riippuvuushoidon 

palvelut

• Lapsiperheiden sosiaalityö, lasten suojelu ja 
lapsiperheiden palvelut

o Lapsiperheiden sosiaalityö
o Lastensuojelu
o Perhetyö
o Sijaishuolto

• Ikäihmisten asiakasohjaus
• Kotihoito
• Ikäihmisten toimintakyvyn tuen 

palvelut
o Lyhytaikainen yksikkö, 

kotikuntoutus, päivätoiminta

• Ympärivuorokautinen palveluasuminen


