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Kuka?

 Työura kiteytettynä:
 Lääkäriura perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa >10 v

 Tutkija ja opettaja Sydneyn ja Tampereen yliopistot 5 vuotta

 Johtamisura PSHP konsernihallinto hallintoylilääkäri ja liikelaitos toimitusjohtaja 
yhteensä15 vuotta

 Johtamiskoulutus: European Health Leadership Programme Ranska, PD 
ja SoteMBA

 European Association of Hospital Managers Suomen edustaja

 Mukana useissa STM:n, THL:n ja Kuntaliiton (tiedolla johtamisen) 
hankkeissa ja lakivalmisteluissa

 Terveys ja Talous ry. hallituksen pj

 Filha ry. hallituksen pj (kansanterveysjärjestö)

 FinnMedi Oy hallituksen pj (hyvinvointiteknologian kehittäminen)

 Sote-projektijohtaja Pirkanmaan liitto 1.9.2016 – 31.12.2018



Mitä asioita uudistus koskee:

Uuden maakunnan keskeiset tehtävät

Alue-
kehittäminen

Pelastus-
toimi

Ympäristö-
terveyden-

huolto

Sosiaali-
ja terveyden-

huolto

Työ- ja 
elinkeino-

palvelut

Liikenne-
järjestelmä-
suunnittelu

Maaseudun
kehittäminen
ja lomitus-

palvelut



Sote palveluiden muutosvoimat ja vaikutukset toimialaan

VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN

• Yli 75-vuotiaiden osuus 
väestöstä 2015 noin 9% 
2030 noin 14%

• 350 000 yli 75v enemmän

• 65-vuotiaiden 
elinajanodote oli vuonna 
2000 n. 17 vuotta  2013 
n. 20 vuotta

JULKISEN RAHOITUKSEN 
PAINE

• Huoltosuhde vuonna 2015 
oli 59  2030 on 71

• Km. vuosikasvu 2000-
luvulla:

– Terveyspalvelumen
ot 5%

– Sosiaalipalvelumen
ot 6%

– BKT 3 %

• Kulut yhteensä 2014

– Terveyspalvelut 
13,1 mrd€

– Sosiaalipalvelut 7,4 
mrd€

• Terveydenhuoltomenojen 
osuus BKT:stä 2000 oli 
6,9%  2015 oli 9,6%
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DIGITALISAATIO JA 

TEKNOLOGIA

• Kehitys ollut vahvaa 

yksityisten sote-toimijoiden 

asiakasrajapinnassa

• Innovaatiot ennakoivaa ja 

etähoitoon

• Hallitus painottaa 

digitalisaation merkitystä

• Uudet toimijat (esim. 

MeeDoc)



Sote markkinasegmenttien koko (mrd€) ja jakautuminen 

yksityiseen ja julkiseen palvelutuotantoon (%)
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Hoiva (7,4) Terveydenhoito (13,1)

3,4 2,4 1,2 0,4 7,1       3,2 1,1 0,9         0,8



Sote markkinat

• Vuosina 2010-2015 sote toimialan km. kasvu  on ollut 13,6%

• Vuonna 2016 ennakoidaan kasvavan noin 10%

• Suurimpia kasvajia 2010-2015; Attendo, Mehiläinen, Pihlajalinna, ja 

Mikeva

• Heikointa kasvu 2010-2015; Plusterveys, Hengitysliitto, A-klinikkasäätiö, 

Rinnekoti-säätiö.

• Omasairaala on kasvanut voimakkaasti ja suunnittelee merkittäviä 

investointeja niin sairaala kuin lääkäripalveluihin

• Henkilöstön määrä on kasvanut km. 12,4% vuodessa vuosina 2010-2015. 

Liittyy erityisesti sosiaalialan kasvuun.
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Mehiläinen Pihlajalinna Attendo Terveystalo Plusterveys Esperi Coronaria Minerva Yhteensä

Lääkäri ja 
sairaalapalvelut

160 (12%) 130 (9%) 130 (9%) 115 (9%) 25 (2%) 40 (3%) 1200 –
1400 M€

Työterveys 140 (18%) 30 (4%) 30 (4%) 180 (23%) 5 (1%) 600 - 800 
M€

Suun terveys 45 (6%) 20 (3%) 20 (3%) 10 (1%) 95 (14%) 15 (2%) 600 – 700 
M€

Ikääntyneiden 
hoiva

115 (9%) 10 (1%) 230 (18%) 70 (5%) 15 (1%) 45 (3%) 1200 –
1300 M€

Vammaisten 
hoiva

15 (2%) 20 (3%) 20 (3%) 30 (4%) 5 (1%) 10 (1%) 600 – 700 
M€

Mielenterveys 
ja päihde

50 (12%) 5 (2%) 15 (4%) 20 (5%) 5 (2%) 30 (8%) 300 – 400 
M€

Lapset ja 
nuoret

20 (4%) 5 (1%) 5 (1%) 10 (2%) 400 – 500 
M€

YHTEENSÄ 545 215 450 325 120 130 90 85
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Arvio toimialan suurimpien toimijoiden liikevaihdon 
jakaumasta ja markkinaosuuksista (x%) segmenteittäin



• Laajin palveluvalikoima asumispalveluista kuntien 
ulkoistamiin palveluihin

• Ei ole markkinajohtaja millään alueella
• Osti Mainio Vireen, joka vahvisti sen asemaa asumis-

ja hoivapalveluissa 100 paikkakunnalla eri puolella 
maata

• Vahvimmillaan ikäihmisten palveluasumisessa
• Osti Mikevan keväällä 2017, joka vahvisti asemaa 

päihde- ja mielenterveyskuntoutujien 
asumispalveluissa sekä ikäihmisten asumispalveluissa 
Pohjois- ja Länsi-Suomessa



• Markkinajohtaja terveydenhoidossa, 
työterveyshoidossa ja vakuutuksilla ostettavissa 
palveluissa

• Haasteena kasvaa julkisesti rahoitetuissa palveluissa
• Fuusio Diacorin kanssa vahvisti asemaa 

pääkaupunkiseudulla ja nostaa liikevaihdon 700 
miljoonaan euroon

• Altavastaaja yksityisissä palveluissa ja vahva 
toistaiseksi vain Pirkanmaalla

• Menestynyt hyvin kuntien 
kokonaisulkoistuksissa



Sote näkymät

• Vahva keskittymistrendi 
terveydenhuollossa, 
hammashuollossa ja 
vanhuspalveluissa

• Valinnanvapauden vaihtoehdot 
vähenemässä

• Kysyntä ikääntyvän väestön 
palveluissa lisääntyvä

• Yksityisen tuotannon osuus 
terveyspalveluissa noin neljännes

• Sosiaalipalveluissa yritysten ja 
järjestöjen osuus lähes 40%

• Suurimmat kasvunäkymät 
perusterveydenhoidossa, 
vanhustenhoidossa ja 
hammashoidossa

• Hyvin toimeentulevat halukkaita 
käyttämään omaa rahaa terveyteen 
ja hyvinvointiin

• Työnantajat valmiita maksamaan 
työterveyshoidosta eli työntekijöiden 
työhyvinvoinnista sekä 
sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen 
eläköitymisen vähentämisestä

• Valtakunnallinen toimija on halutuin 
vakuutusyhtiöille

• Vuonna 2015 tuotti terveyspalveluita noin 
15 000 yritystä, sosiaalihuollon 
laitospalveluita noin 1 000 yritystä ja 
sosiaalihuollon avopalveluita noin 1 000 
yritystä

• Vuonna 2015 yrityksistä non 95% työllisti 
1-9 henkilöä

• Yrityksistä 70%:lla liikevaihto alle 100 
000 euroa ja lähes 99%:lla alle 2 M€

• Sosiaali- ja terveydenhuolto noin 12% 
BKT:stä ja työllistää noin 17% 
ansiotyössä olevasta työvoimasta



Mikä ei muutu?

• Jos ei tiedä mihin ottaa yhteyttä, aina voi soittaa 
sosiaali- ja terveyskeskukseen.

• Maakunta vastaa sote-palveluista siellä, missä ei 
synny muuta palvelutarjontaa.

• Kiireellistä hoitoa saa päivystyksistä kuten 
nykyisinkin. 

• Työterveyshuoltoa ja yksityisiä sosiaali- ja 
terveyspalveluja on jatkossakin.



Mikä muuttuu?

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut vahvistuvat

• Perustason sote-palveluiden vahvistuminen

• Asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyminen

• Pitkäaikaissairauksien tutkimus, hoito ja seuranta perustasolla – omahoito

• Kuntouttavan toiminnan vahvistaminen perustasolla

• Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon keskittäminen jatkuu

• Keskittämisasetuksen voimaanpano

• Aluesairaaloiden rooli muuttuu

• Erikoissairaanhoidon konsultaatioita ja palveluita sote-keskuksille

• Kotisairaanhoito ja saattohoito koko maakunnan alueelle

• Perusterveydenhoidon vuodeosastohoito vähenee – keskittyminen 
akuuttihoitoon

• Digitaaliset palvelut lisääntyvät (Virtuaalisairaala, ODA)

• Tuettu palveluasuminen ja kotihoito

• Kotiin vietävät palvelut (ikäihmiset, vammaispalvelut, kehitysvammaiset)

• Perhekeskustoiminta käynnistyy

• 3. sektori ja muut uudet toimijat yhteistyöhön ja palveluntuottajiksi
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VN.FI

• Palveluiden integraatio käyttäjän näkökulmasta

• => ei ole vain tuotannollista integraatiota ja hallinnollista 
integraatiota

• Järjestäjän eli maakunnan vahva rooli 

• => yksilön tasolle menevä palveluiden integraation varmistaja

• => yksilön oikeuksien turvaaja

• Modernin järjestämistoiminnon perustaminen

• Tietointegraatio ja tiedolla johtamisen rakentaminen

• Kuntien ja maakunnan yhteistyön rakentaminen

21

Sote -muutoksessa olennaista
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Esivalmistelun organisoituminen
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Yhteiset asiat
projektiryhmä

(Kari Hakari)

Sote-
projektiryhmä
(Jaakko Herrala)

Maakunta-
projektiryhmä 
(Jukka Alasentie)

1. ICMT-ja palveluiden digitalisaatio asiat
2. Henkilöstöasiat 
3. Talousasiat
4. Hankinta ja logistiikka
5. Kiinteistöt
6. Konsernirakenne ja johtaminen
7. Osallistuminen
8. Järjestäjän ja tuottajan roolit
9. Yleishallinto

1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen –ryhmä
2. Tiedolla johtamisen ryhmä
3. Lapsi- ja perhepalveluiden ryhmä
4. Kotona asumisen kehittämisen ryhmä
5. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen ryhmä
6. Palveluverkko- ja –integraatioryhmä
7. Tutkimus, opetus- ja kehittämistyöryhmä 
8. Valinnanvapaus- ja kilpailutusryhmä
9. Yhteistoiminta-alue –asiat

1. Pelastustoimi ja varautuminen
2. Alueen elinvoiman edistäminen
3. Alueiden käyttö ja yhdyskuntarakenteen toimivuus
4. Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon 

edistäminen

TEEMARYHMÄT



Valmistelun vaiheet
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9/16 7/17 7/18 1/19 1/20

Esivalmistelu-
vaihe I 

Esivalmistelu-
vaihe II

Väliaikais-
hallinto

Maakunta-
hallinto

Selvitykset
Monialainen 

kehitystyö
Laaja-alaiset 

teemaryhmät

Ratkaisukeskeisyys
Projektimaisuus

YT-foorumi
Toimeenpano 

nykyisten 
organisaatioiden 

toimesta

Toimeenpano 
VATE valtuuksin

Vaalit
Maakuntahallinto

-valmistelu

Maakunnan 
hallinnollinen 

järjestäytyminen
Tuotannon 

organisoitumis-
päätökset

Sote ja Maku 
järjestämisvastuut 
siirtyvät nykyisistä 

organisaatioista

Toiminta
alkaa



Pirkanmaan maakuntavalmistelun organisoituminen esivalmistelun 

toisessa vaiheessa 

Työryhmät

Maakuntauudistuksen johtoryhmä

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä

A) Palvelut
1. Pelastustoimi ja varautuminen
2. Alueen kehittäminen
3. Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen
4. Sote-liikelaitospalvelut
5. Sote-keskuspalvelut
6. Lasten ja perheiden palvelut
7. Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
8. Päihde- ja 

mielenterveysasiakkaiden palvelut 
sekä työikäisten sosiaalipalvelut

B) Järjestäjätoiminnot
1. Taloussuunnittelu ja tiedolla 

johtaminen 
2. Osallistuminen 
3. Tutkimus-, kehittämis- ja 

innovaatiotoiminta 
4. Yhteistyöalueasiat 
5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 
6. Strateginen hankinta ja 

valinnanvapauden mallit 
7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat
8. Asiakas- ja palveluohjaus 

C) Strategiset konsernipalvelut
1. ICMT ja digitalisaatio
2. Henkilöstöasiat ja henkilöstön 

osallistuminen 
3. Konsernirakenne ja johtaminen
4. Tukipalvelujen ohjaus
5. Hallinto ja laki
6. Viestintä ja verkkopalvelut
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Kasvupalvelujen yhteensovittaminen

• Maakuntien vastuulla olisi huolehtia kasvupalveluiden 

yhteensovittamisesta.

• Yhteensovittamisvastuu tarkoittaisi toiminnan 

yhteensovittamista kunnan, valtion ja maakunnan 

muiden palveluiden tuottajien kanssa siten, ettei synny 

tarpeetonta päällekkäisyyttä sekä kasvupalveluiden 

sovittamista palvelukokonaisuuksiksi. 

• Palvelujen yhteensovittaminen tarkoittaisi myös 

kasvupalveluiden yhteensovittamista sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kanssa.

• Järjestämisvastuussa oleva maakunta huolehtii lisäksi 

siitä, että palvelun tuottajat toimivat keskenään 

yhteistyössä siten, että asiakkaiden käytössä on 

yhteen sovitettuja palveluja.
Sote

TE-
palvelut



Valinnanvapaus

• Valinnanvapaus laajenee

– Perusta julkisella, jota yksityinen palvelutuotanto täydentää

– Hallintopäätöstä koskevat palvelut sote-keskuksessa

– Palveluntuottajien vertailtavuus ja läpinäkyvyys

– Integraatio

– Asiakassetelit perus- ja erikoistasolla

– Maakunnan harkinnan laajuus

• Keskeisimmät elementit säilyvät

– Sote-keskus; palveluvalikoiman tarkastelu; sosiaalipalvelut

– Asiakassetelin rooli valinnanvapauden laajentamisessa

– Liikelaitos ja sen yhteydessä toimiva sote-keskus

– Henkilökohtainen budjetti

• Palvelusetelikokeilujen laajentaminen nykylain mukaisesti

• Valinnanvapauspilotit uuden lain mukaisesti
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Sote esivalmistelun ehdotuksia –

keskeisimpiä havaintoja
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Johtoryhmä 1.6.2017

Hallitus 5.6.2017



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• Teemaryhmä on mallintanut ehdotuksen hyvinvoinnin ja terveyden(Hyte) 
edistämisen rakenteeksi Pirkanmaan maakuntaan

• Teemaryhmä esittää, että Hyte edistäminen on yhden toimielimen 
tehtäväkokonaisuus, joka valmistelee ja/tai päättää Hyte edistämisen asiat 
maakuntahallitukselle 

• Laadittu Pirkanmaan hyvien käytäntöjen materiaalipankki (183 kpl)

• Valtakunnallinen maakuntien rahoitukseen liittyvä Hyte-kannustinjärjestelmä 
tuottaa Pirkanmaalle erittäin merkittävän taloudellisen kannustimen. 
Maakunnan johtamisjärjestelmää luotaessa on Hyte edistämisen johtaminen 
huomioitava sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Väliaikaishallinnon on laadittava

– esitys päätösten ennakkoarvioinnin (EVA-periaate) sisällyttämisestä 
rakenteisiin ja päätöksentekomenettelyihin

– päätös ja malli valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti alueellisen 
hyvinvointikertomuksen valmistelusta

– jatkovalmisteltava yhdyspintasopimusmalli kuntien ja maakunnan välille, 
johon sisältyy kannustin- ja sanktiomalli
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KUNTA

Asukkaiden osallisuutta edistävä hyvinvoinnin ja terveyden innovaatiofoorumi

Johtoryhmä

P
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tu
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ta
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MAAKUNTA
Maakuntavaltuusto

Hallitus
Toimielin 1, Toimielin 2    ,HYTE

Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattorien verkosto

Monialainen maakunnan 
HYTE-johtoryhmä

Yksityiset Sote-
palveluntuottajat

Ehkäisevien 
palveluiden 

koordinaattori ja/tai
-työryhmä

Sote-
keskus Oy

Sote-
liikelaitos

Ehkäisevien palveluiden 
koordinaattori ja/tai työryhmä: 
alueellisen elintapaohjauksen 

koordinaatio, mm. liikunta, 
ravitsemus, savuttomuus, 

päihteet jne.

Maakunnan tuottamat 
palvelut

Kunnanvaltuusto
Hallitus

Toimielimet

Asukkaiden hyvinvointi

Asukkaiden hyvinvointi Asukkaiden hyvinvointi

Toimialojen HYTE: esim. SOTE, Aluesuunnittelu 
ja kaavoitus, Ehkäisevä päihdetyö, 

Kasvupalvelut, Pelastus, SOTEKU, Turvallisuus, 
Ympäristö ja liikenne, jne.

Kunnan hyvinvointia edistävät 
palvelut

Monialainen HYTE-ryhmä

HYTE -vastuuhenkilöt Hyvinvointikoordinaattori

VALTIO

järjestöt
, seura-
kunta, 
poliisi, 

oppilai-
tokset

Jä
rj

es
tä

jä

Toimialojen HYTE: esim. 
Elinvoima, Tekninen toimi, 

Sivistystoimi, jne.

Sote -asiantuntijuus

TUKI

PALAUTE

KELA, 
poliisi, 

järjestöt
, seura-
kunnat, 
yliopisto

Sopimukset
Ja palaute Ehkäisevä 

päihdetyö
Lasten ja 

nuorten hyte

Jne.

.

Pirkanmaan maakunnan HYTE-rakenne ja yhteistoiminta



Tiedolla johtaminen

• Käytetään nykyisiä potilas- ja asiakastietojärjestelmiä kunnes UNA-ekosysteemi 
on käytössä

• Suositellaan nykyisten potilas- ja asiakastietojärjestelmien konsolidointia

• Sote-tietopakettityötä jatkettava STM:n ohjeiden mukaisesti osana johtamisen 
mittaristoa

• Maakunnan osallistuttava valtakunnallisen sote-mittariston käyttöönottoon 
alkusyksystä alkaen

• Maakunnan kehitettävä oma johtamisen mittaristo sote ja maku käyttöön

• Yhtenäisen kirjaamisen projektin käynnistäminen 2017 syksyllä JHS-ohjeiden 
mukaisesti

• Luotava Pirkanmaalle yhtenäinen järjestelmä viranomaispäätösten kirjaamiseen

• Rakennettava maakunnallinen tietoallas, johon kerätään nykyisistä 
tietojärjestelmistä maakunnan tiedolla johtamiseen tarvittavat tiedot -> ICMT-
ryhmä suunnittelee ja toteuttaa, päätös viimeistään 9/2017 mennessä

• Ryhmä keskittyy jatkossa maakunnan johtamisen mittariston kehittämiseen, 
potilas- ja asiakastietojärjestelmäkokonaisuus ICMT työkokonaisuuteen
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Lasten ja perheiden palvelut

• Teemaryhmä on esittänyt, että äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen tulisi sijoittua 
liikelaitokseen

• Pirkanmaan asiakasohjausmalli toteutetaan yhteistyössä muiden 
substanssialueiden kanssa

• Sosiaali- ja terveydenhuollon käsitteet tulee yhtenäistää niin Pirkanmaalla kuin 
valtakunnallisesti

• Perhekeskustoimintamallin mukainen toiminta tulisi tuottaa pääasiassa 
lähipalveluna ja tämä tulee huomioida palveluverkon suunnittelussa

• Palveluohjaus tulee sijoittaa perhekeskustoimintatasolle. Suuntima-työkalua 
(asiakkaiden segmentointi) suositellaan otettavaksi käyttöön ohjauksessa.

• Sote-keskusten lääkäreille ja muille ammattilaisille luotava mahdollisuus toimia 
myös maakunnan liikelaitoksen tehtävissä kuten neuvola-, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa.

• Osaamis- ja tukikeskuksen (OT-keskus) kehittäminen suunniteltava yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa ja suhde maakunnan TKI-toimintaan määriteltävä
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Vaativat
somaattisen erikois-
sairaanhoidon pkl-
ja sairaalapalvelut

Vaativat psykosiaalisen
tuen palvelut palvelut ja

vaativan 

erikoissairaanhoidon 
lasten- ja 

nuorisopsykiatria SOTE-palveluiden kokonaisuudet:

Lasten ja nuorten somaattisten
terveyspalveluiden kokonaisuus

Lapsen ja perheen mielenterveystyön
ja  psykososiaalisen tuen palveluiden
kokonaisuus

Vanhemmuuden tuen palveluiden
kokonaisuus ja parisuhteen tuen
kokonaisuus

Ehdotus lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuudeksi

Lasten ja 
nuorten 
psykosiaalisen
tuen ja 
psykiatrian 
palveluiden 
kokonaisuus

Järjestöt ja seurakunnat
Kuntiin jäävät palvelut

5 alueelle 
keskitettävät  
vaativan OT-

tason palvelut 
tarjolla erva-

alueella

Sote-
keskus

Sote-
keskus

Lasten somaattisen 
erikoissairaanhoidon 
alueelliset palvelut ja 
äitiyshuollon erityistason palvelut 



Kotona asumisen kehittäminen

• Teemaryhmä on tehnyt valmistelua yhdeksän alaryhmän kautta : 1) asumisen 
turvallisuus, 2) asumispalvelut, 3) henkilökohtainen budjetointi, 4) ikäihmiset, 5) 
kuljetukset ja tuet, 6) omaishoidon tuki alle 65-v, 7) omaishoidontuki yli 65-v., 8) 
osallisuus ja 9) vammaiset

• Nykyinen palvelurakenne ei ole optimaalinen  Laadittava linjaukset ja tavoitetila 
kotona asumisen palvelurakenteesta sisältäen tilat, resurssit ja kustannukset. 

• Asiakas- ja palvelusuunnitelmat ja näihin liittyvät palvelukriteerit sekä 
asiakasmaksut on yhtenäistettävä Pirkanmaalla. Edellyttää 
asiakasmaksuasetuksen uudistamista sekä kaikkien nykyisten päätösten 
uudelleenvalmistelua.

• Väliaikaishallinnon aloittaessa suunnitelma jatkossa työstettävistä päätöksistä, 
myöntämiskriteereiden yhteensovittamisesta ja palveluiden kokonaisuudesta 
(mahdolliset tuottajat, järjestämistapa, asiakasmäärät)

• Teemaryhmän havaintona, että Pirkanmaalla näyttäisi olevan ikääntyneiden 
palveluasumisessa ylikapasiteettia. Kotona asumisen vahvistaminen edellyttää 
rakenteellisia muutoksia.

• Laadittu tiekartta vammaispalveluiden uudistamisesta
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Päivystys

Apuvälinekeskus

Neuvonta ja ohjaus
Lähitorit

Ehdotus ikäihmisten palveluiden kokonaisuudeksi

Asiakaslähtöinen yhteistyö, 
sujuva tiedonkulku, 
yhteensopivat tieto 

järjestelmät

Kolmannen 
sektorin palvelut 
(vap-ehtoistyö, 
vertaistuki

Laboratoriokeskus

SOTE-keskukset
- perusterv.huollon polik.  

palvelut
- terveystarkastukset
- perusterv.huollon 

kiirevast.otto
- esh poliklinikkapalvelut

(ml  geriatriset      
palvelut (ml muisti)

- sos. ohjaus ja neuvonta
- gerontologinen sos.työ
- ft palvelut, 

toimintater.palvelut
- kuntoutus (mm. ryhmät)
- apuvälineiden välitys
- maksuttomien 

hoitotarvikkeiden jako
- laboratorioapalvelut
- röntgenpalvelut
- hammaslääkäripalvelut
- Mt- ja päihdepalvelut
- Toimeentulotuki (hark.)

Tulkkipalvelut ja 
kommunikoinnin 
tuki

Perhehoito

Lähisairaala
(kotisairaalasatelliitit,

saattohoidon tukeminen
(geriatrinen) lähialuekuntoutus

ml. kotikuntoutus

Vaativan tason  kuntoutus
(geriatrinen, AVH, lonkka

murtuma)

Erikoissairaanhoito ml. akuutti 
sairaanhoito

Kotisairaalatoiminta, kotihoidon 
lääkärit (pvystys koko maakunnan 

alueelle)

Asunnon muutostyöt

Päivätoiminta

Lyhytaikaishoito
(kuntouttavat 
asumispalvelut)

”Hoitotarvikekeskus”

Palliatiivinen hoito (saattohoito)
(toimii verkostona myös 

lähipalveluna)

NEUVONTA
ASIAKASOHJAUS 

Kuvantamiskeskus

Kuljetuspalvelut

Omaishoidon tuki

Kotihoito
ml. kotiutustiimi
Tukipalvelut

Etuudet (KELA)

Sosiaalipäivystys

VERKOSTOJOHTAMINEN (sis. + ulk.asiakkuudet)

Hyvinvointiteknologia
ml. robotiikka

Vaativat 
asumispalvelut 
(erikoishoiva, 
ml. MT- ja 
päihde)

Sairaankuljetus

VALVONTA

Moniamm. ger. arviointiKuntien hyvinvointityö ja -
palvelut

Asumispalvelut

Erityistason hammashoito



Vammaisten palvelu- ja tehtäväkokonaisuus, 

selvitystyön eteneminen 
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Kehas Pirkanmaan 
alueellisen suunnitelman 

seurantaraportti 2015

Vammaispalveluiden 
kustannuksen 

sairaanhoitopiireittäin 
2014  Kelan 

vammaisetuisuuden saajaa 
kohti

Nykytilan kuvausta 
täydennetty

Työryhmän jäsenten 
verkostoja hyväksi 
käyttäen:

Hyvää ja säilytettävää/ 
kehitettävää:

- Lapset ja nuoret
- Aikuiset                 

Prosessikuvaus 
ikäkaarimallin mukaan:

Rajapinnat muihin 
palveluihin

Kriittiset nivelkohdat
Kehittämistarpeet

Kehittämistarpeita 
kartoitettu

Muuttuvan 
lainsäädännön 

vaikutuksia
VPL + KVL

Palvelutarpeeseen 
vaikuttavia 

muutostekijöitä

Palveluiden kysyntä

Säästöpotentiaalit

Muutostekijöitä 
pohdittu

Kolmiportainen malli:

Asiakasnäkökulmasta:
Kotiin vietävät, lähellä 
tuotetut ja keskitetyt 

palvelut

Järjestämisen 
näkökulmasta:

Matalan kynnyksen 
palvelut, erityistason 

palvelut, vaativat 
erityispalvelut

Asiakasohjaus

SHL ensisijaisuus

VPL+KVL yhdistyminen

Vastuutyöntekijät

Perhehoitoyksikkö

Keskitetty
apuvälineyksikkö

Asunnon muutostöiden 
yksikkö

Henkilökohtaisen avun 
keskus

Tilapäishoidon välitys

Asumispalvelut

Vaativat erityispalvelut

Vaatii resursointia

Uudelleen 
organisointi tarpeita

Myöntämiskriteereiden 
yhdenmukaistaminen mm:

Henkilökohtainen apu, 
kuljetuspalvelut, asunnon 

muutostyöt ja laitteet, muut 
vpl etuisuudet jne

Etuisuudet/ 
viranhaltijapäätösten 

jatkuvuus

Kilpailutetut palveluiden 
jatkuvuus ja uudet 

kilpailutukset

Tuottajavaihtoehdot

Henkilökohtaisen budjetin 
soveltaminen

Tuetun päätöksenteon 
organsointi jne.

Vaatii resursointia

Palvelurakennemallia
hahmoteltu

Jatkoselviteltäviä 
asioita kirjattu



Päihde- ja mielenterveyspalvelut

• Pirkanmaalla yhtenäistettävä nykyinen hajanainen päihde- ja 
mielenterveyspalvelurakenne

• Päihde – ja mielenterveyspalvelut ovat pääsääntöisesti maakunnan 
liikelaitoksen hallinnoimaa toimintaa;  

– Sote-keskuksiin  päihde- ja mielenterveystiimit

– Maakunnan liikelaitoksella tulee olla riittävä ohjaus- ja 
koordinointimahdollisuus sote-keskusten päihde- ja 
mielenterveysryhmiin

– Sote-keskuksissa oltava saatavilla neuvonnan ja ohjauksen ohella 
perustason päihde- ja mielenterveyden hoitoa

• Tarvetta asumispalveluiden keskitetylle koordinaatiolle  laadun varmistus, 
valvonta, kriteerit  suositellaan sopimusosaamisen keskittämistä

• Psykoterapioiden sekä muiden vaativien hoito- ja kuntoutusmuotojen 
keskitetty koordinointi keskittämisasetusluonnoksen mukaisesti  (viisi 
yliopistosairaalaa)
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Tulevan palvelukokonaisuuden kuvaus
mukailtu palvelu- ja integraatiotyöryhmän mukaista määrittelyä 

Lähipalvelut

Kotona tai digitaalisesti taskussa
itsehoito, itse-arviointi, tietoa mielenterveydestä (Mielenterveystalo.fi)

Digi: ajanvaraus (sähk.), etähoito, hoidon seuranta, nettiterapia, hoitoon sitoutumiseen 
liittyviä sovelluksia: tekstiviestit, sähköpostit, video-yhteys (Lync, Skype jne.)

Palvelut lähellä kotia

Opiskelijahuolto (koulukuraattorit, psykologit)

Terveysneuvonta; terveyskioski, lähitori, muut palvelut kauppakeskuksissa tms., 
mielenterveyttä edistävä ja päihdehaittoja ehkäisevä työ, päihteettömyyttä tukeva, 
kulttuuri - ja liikuntapalvelut

järjestöjen kansalaistoiminta, avustuspohjainen toiminta 

sosiaalinen kuntoutus (laki sosiaalihuoltolaista)

osallisuutta vahvista kuntouttava työtoiminta (laki kuntouttavasta työtoiminnasta)

Liikkuvat palvelut

Kotikuntoutus, kotiin tehtävä työ, pyörillä kulkeva  palvelu

Aluetason palvelut/ Seudulliset palvelut
Palvelut sote- keskuksissa

(suoran valinnan toiminta, vapaan kilpailun piirissä)

Maakunnan määrittelemät palvelut, peruspalvelut-matalalla kynnyksellä

Safe house-hoito vuodeosastoilla alueilla- psykiatrisen konsultaation turvin

Mt-ja päihdetiimit sotekeskuksissa (moniammatillisuus): psykiatriset sairaanhoitajat, 
päihdesairaanhoitajat, psykologi, lääkäri; sosiaaliohjaus ) psykiatrisen sekä 
päihdepsykiatrisen konsultaation turvin-> HUOM! Hallinnollinen sijoittuminen 
maakunnan liikelaitoksen alaisuuten

Laitoskatkot (vuodeosastokatkot) osassa, avokatkot kaikissa

Korvaushoito, huumekatkaisut, vieroitushoidot

Maakunnan liikelaitoksen tuottamat palvelut:   

Maakunnan liikelaitoksen mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Maakunnan liikelaitoksen alueelliset, jalkautuvat moniammatilliset mielenterveys- ja 
päihdetyöryhmät (vahva avohoito), muutamassa työryhmässä laajempi palveluvalikko

Vaativan tason sosiaalityö ja viranomaispäätökset

Maahanmuuttajien psykiatrinen arviointi ja hoito, konsulaatio

Maakuntasoiset huumehoitopalvelut

Koulutus, kehittäminen, laadunarviointi, työnohjaus, koordinointi

Palveluista muodostuu asiakkaille toimiva kokonaisuus, jossa 
yhteistyö eri toimijoiden kesken ja siirtyminen palveluista/tasoista 
toiseen toteutuu joustavasti
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Maakuntatason palvelut/ Erityistason palvelut

Oikeuspsykiatriset erityistutkimukset ja hoidot (myös mielentilatutkimukset), 

STM:n asetuksen mukaiset sukupuoli-identiteettitutkimukset

Vaativa yleissairaalapsykiatria (esim. SYV-potilaan hoidon alkuvaihe, 
kipupsykiatria)

Päihdepsykiatrinen korvaushoitojen arviointi

Vanhuspsykiatrinen konsultaatio

Vaikeat syömishäiriöt

Kehitysvammapsykiatrinen arviointi/ konsultaatio), 

ei-kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt 

Neuromodulaatiohoidot (DBS, rTMS, ECT)

psykoterapioiden maakuntatasoinen kooordinointi



Integraatio- ja palveluverkko

• Palveluverkon suunnittelun periaatteet hyväksytty hallituksessa maaliskuussa 
2017

• Käynnistetty tarve- ja käyttöpohjainen analyysi ja palveluverkkokarttojen 
kuvaustyö.

• Lähtökohtana kaikkien sote- ja maku -teemaryhmien loppuraporttien tarkastelu 
palveluintegraation ja palveluverkon näkökulmasta

• Palvelu- ja asiakasohjauksen Pirkanmaan malli tulee valmistella erillisessä 
työryhmässä

• Palveluverkkosuunnittelua jatketaan ja laajennetaan yhteistyöaluetasoiseksi. Sen 
pohjalta valmistuu yhteistyöaluetasoinen investointisuunnitelma.

• Palveluverkkosuunnitelman laadinta toteutettava yhteistyössä kiinteistöt -ryhmän 
kanssa

• Palvelujen integraation suunnittelun periaatteet tuodaan hyväksyttäväksi 
johtoryhmässä ja hallituksessa syyskuussa 2017

• Integraatiomallien jatkotyöstäminen ja toimeenpanosuunnitelman jatkovalmistelu 
monituottajaympäristössä kun palvelujen tuottajien kokonaisuus paremmin selvillä.
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Miten integroida hoitoa ja palveluita

1.Integraatiotarpeen 
tunnistaminen

2.Palveluohjaus/asiakas
ohjaus

3.Hoito ja 
palveluketjut 
työvälineiksi

4.Asiakassuunnitelma

5.Prosessikuvaukset 
sopimisen välineiksi

6.Integroidun 
hoito- ja 

palveluprosessin 
johtaminen
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Tutkimus, opetus ja kehittäminen

• Sote ja maku kehittämisen tulee integrointi yhteen maakuntatason 

yksikköön  

• Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

kehittäminen ja suunnittelu eri toimijoiden kanssa oltava samassa 

yhteisessä maakuntatason järjestäjän yksikössä

• Maakunta velvoittaa palveluntuottajat TKI-toimintaan  suositellaan 

tuottajille %-tavoite niiden TKI-rahoitukselle

• Jatkossa valmistelu laajennettava aiempaa enemmän 

yhteistyöaluetasoiseksi
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Valinnanvapaus ja kilpailutus

• Muutos edellyttää uudenlaisen toimintakulttuurin omaksumista julkisissa palveluissa

• Käynnistetään sote-keskuksen liiketoimintasuunnitelman valmistelu ja yhtiöittäminen

– Suoran valinnan palveluiden yhtiöittäminen, palvelun laajuus ja 

hyväksymiskriteerit, kustannusten korvaamisen määrittely, kapitaatiomalli

(laskenta) ja siihen liittyvä kannustin –sanktiovaikutus

– Suoran valinnan palvelut ehdot ja korvausmallit tulee olla päätettyinä 6/2018

– 52 § mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä olevan palvelun suunnitelma 

(yhtiöittämisesitys) oltava valmis 30.9.2018 mennessä,

• Suositellaan henkilökohtaisen budjetin pilotointia rajatulla asiakaskunnalla

• Maakunnan käyttöön hankittu yksityisen sektorin kilpailutilanneanalyysit

• Yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa käyty neuvotteluja Pirkanmaan 

palveluratkaisuista ja markkinatilanteesta

• Haettu mallia, jolla pienten yritysten ja kolmannen sektorin asema voidaan turvata 

markkinoilla

• Kuntien sote-sopimukset tulee kerätä väliaikaishallinnon aikana. Suositellaan 

yhteistä sopimusten hallintajärjestelmän käyttöönottoa keruuseen.
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Yhteistyöalueasiat

• Yhteistyöaluetasoinen järjestämissopimus valmistellaan syksyn 2017 aikana. 
Hyväksytään keväällä 2018 valtuustossa.

• 5.5.2017 tullut lausunnolle keskittämisasetus. Asetuksen määrittelemät asiat 
tulevat muuttamaan 1.1.2018 alkaen tulevan yhteistyöalueen  sairaaloiden 
työnjakosuunnitelmia. Tuo tarpeen laatia uudelleen työnjako erikoisaloittain  
asetuksen mukaiseksi.

• Ensihoitoa suunniteltu yhteistyössä pelastustoimi ja varautuminen 
teemaryhmän kanssa. TAYS Ensihoitokeskus vastaa yhteistyöalueen 
ensihoitolääkäripäivystyksestä ja tuottaa FinnHEMS 30 
lääkärihelikopteritoiminnon. Yhteistyöaluetasoinen varautumissuunnitelma 
valmisteilla.

• Laadittu yhteistyöaluetasoinen ehdotus jatkovalmisteluun sosiaalityön 
asiakkaiden työnjaosta

• Valmisteltu yhteistyöaluetasoinen terveydenhuollon uusien menetelmien 
arviointiratkaisu
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Ollaan yhteydessä:

• Uudistuksen nimi: Pirkanmaa2019

• Nettisivut: www.pirkanmaa2019.fi

• Sähköposti: pirkanmaa2019@pirkanmaa.fi

etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi

• Twitter-tili: @pirkanmaa2019, #pirkanmaa2019

• YouTube: @pirkamaa2019

http://www.pirkanmaa2019.fi/
mailto:pirkanmaa2019@pirkanmaa.fi
mailto:etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi

