
KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄ



KESKI-UUDENMAAN SOTE (KEUSOTE)

▪ Vapaaehtoinen kuntayhtymä 2017

▪ Kuntayhtymässä ovat mukana Hyvinkää, Järvenpää, 
Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. 

▪ Väestöpohja 200 000 

▪ Suomen suurin perustason sote-kuntayhtymä

▪ Järjestämisvastuu kuntayhtymälle 1.1.2018, 
tuotannon siirto 1.1.2019 

▪ n. 3500 työntekijää

▪ Valinnanvapauden edelläkävijä

▪ Sote-keskusten, suun terveydenhuollon ja 
henkilökohtaisen budjetin kokeilut käynnissä –
jatkuvat 2019 



KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO 1.1.2019 ALK.

Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus

SOTE-
jaosto

Kotona 
asumista 
tukevat 
palvelut

Palvelujohtaja Erja Pentti

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut (IKVA)

Palvelujohtaja Tiina Salminen

Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä 

lasten, nuorten ja perheiden palvelut (MIELA)

Lasten, nuorten ja perheiden palvelutIkäihmisten palvelut Vammaisten palvelut Aikuisten mielenterveys, päihde-
ja sosiaalipalvelut

Perhekeskus-
palvelut

Vammais-

palvelut

Aikuisten 

sosiaalipalvelut 

ja työhön 

kuntoutus

Keskitetyt 

palvelut 

(mm. ESH)

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Yhtymän johto
Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut 

mm. ICT, talous, henkilöstö, hankinta, 
viestintä, hallinto- ja tukipalvelut, integraatio ja 
kehittäminen, valinnanvapaus, palveluohjaus

Läpileikkaavat palvelut: Palveluohjaus, kuntoutus, terveyden edistäminen, digipalvelut

Kunnilta hankittavat tukipalvelut (mm. kiinteistöpalvelut)

Kuntayhtymän johtaja
Pirjo Laitinen-Parkkonen

Kuntayhtymän johtaja

Terveyspalvelut ja sairaanhoito (TEPASA)

Tarkastuslautakunta

Ympärivuoro
kautiset 
palvelut

Kehitysvam

maisten 

palvelut

Ympärivuorokau

tiset ja kotona 

asumista 

tukevat 

lääketieteelliset  

palvelut

Avopalvelut

Päihde- ja 

mielenterveys

palvelut

Lastensuojelun 
avohuollon 

palvelut

Lastensuojelun 
sijaishuollon 

palvelut



TAVOITTEET 2019-2021

▪ Alueen asukkaat saavat palvelut yhdenvertaisesti ja 
sujuvasti

▪ Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun

▪ Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua palvelujen 
suunnitteluun ja toteutukseen 

▪ Ennaltaehkäisevien palvelujen ja varhaisen tuen osuus 
kasvaa

▪ Suunnitellaan jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhdyspintaan 
kohdentuvat palvelukokonaisuudet

▪ Keskitetty asiakasohjaus

▪ Hyvinvoiva ja osaava henkilökunta

▪ Tasapainoinen talous



Asukas- / asiakasnäkökulma

Kuntayhtymän näkökulma

SAAVUTETTAVUUS
Saan tarvitsemaani 
laadukasta palvelua 
läheltä

SAATAVUUS
Pääsen 
palveluihin niitä 
tarvitsen

VAIKUTTAVUUS
Voin luottaa, että hoidon laatua 
seurataan ja valvotaan

Minulle luvataan, että palveluni 

perustuvat tutkittuun tietoon

OSALLISUUS
Voin osallistua 
yhteiseen 
kehittämiseen

LAATU
Saan 

asiantuntevaa, 
oikea-aikaista ja 
oikean tasoita 

palvelua

SAATAVUUS

Palvelut myönnetään yhdenvertaisin 
kriteerein koko alueella

Ajantasainen tieto tulosalueen 

palveluista,  toiminnasta ja 
yhteydenottokanavista on saatavilla 

internetissä ja neuvontapalvelujen kautta

SAAVUTETTAVUUS

Kehitämme ja 
tarjoamme palveluja 

monikanavaiseksi 

huomioiden 
esteettömyys ja 

asiakkaiden erityistarpeet

OSALLISUUS

Asiakas on osallinen oman 
tilanteensa arv ioinnissa ja palvelujen 

suunnittelussa

Viestintä kehittää palautekanavia ja 
osallistuu avoimien keskustelu-

tilaisuuksien järjestämiseen

Palveluhankinnoissa kuullaan 
asiakkaista ja neuvostoja

VAIKUTTAVUUS

Annamme aktiiv isesti asiakkaalle 
tietoa palvelujen vaihtoehdoista ja 

asiakkaan oikeuksista hänen 

tarv itsemallaan tavalla
Palvelut vastaavat asiakkaan 

yksilöllisiin tarpeisiin ja vahvistavat 

asiakkaan omaa toimijuutta 

LAATU 

Osaava henkilöstö toteuttaa 
palveluja perustuen 

laadukkaaseen 

palvelutarpeen arv iointiin
Asiakkaan palvelujen 

nivelvaiheet ovat sujuvia ja 

toimintakykyisyyttä tukevia 

Saan laadukasta 
palvelua tarpeideni 

mukaisesti



WWW.KESKI-UUDENMAANSOTE.FI

SEURAA MEITÄ

@KU_Sote

Keski-Uudenmaan sote

Keski-Uudenmaan sote



KIITOS!


