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Tilanne- ja tulevaisuuskuva
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Missä on 
onnistuttava 

uudessa, 
monialaisessa 
maakunnassa?

Maakunnan 
tilanne, 

erityispiirteet ja 
-kysymykset, 

muutospaineet, 
trendit

Maakunnan 
strategia 

+ ohjelmat

Palvelu-
lupaus 

asukkaille

Yhteinen tilanne- ja 
tulevaisuuskuva



Maakunnan 
tilanne, 

erityispiirteet ja 
-kysymykset, 

muutospaineet, 
trendit

Tietoon 
perustuvat 

kehityspolut ja 
skenaariot

Maakunnan 

tulevaisuuskuva

Strategiaan
liittyvä visio-
työskentely



Osa strategiatyötä

Monialaisen 
maakunnan 

integraation tuki jo 
valmisteluvaiheessa

VATE:lle, 
maakuntavaltuustolle 
ja muille toimielimille 

työskentelyn ja 
päätösten tukena

Maakunta-valtio-
neuvottelujen 

taustamateriaali

Koetalousarvion ja 
muun valmistelun tuki

Perehdytysmateriaalia 
maakunnan 
henkilöstölle

Yrityksille ja 3. 
sektorin toimijoille 

työkaluja toiminnan 
kehittämiseen

Maakuntaidentiteetin 
vahvistuminen

Mahdollisuus 
osallisuuteen

Maakunnan tilanne- ja 
tulevaisuuskuvan tavoitteet



Soten tarvevakioidut 

nettokustannukset

Tietoa on, mutta tarvitaan maakunnan yhteinen 

näkemys mm. siitä, missä ja miksi on onnistuttu,

mitä vahvistetaan tai mistä luovutaan, 

miten asiat/ilmiöt vaikuttavat toisiinsa ja 

mihin suuntaan halutaan mennä jatkossa.

Vaikuttavuus



Tilannekuva
• Yleiskuvaus maakunnasta tilanteesta 

sisältäen mm. väestön, toimintaympäristön, 
hyvinvoinnin, elinvoiman ja 
aluekehittämisen näkökulmat

• Nostaa esiin maakunnan erityiskysymykset

• Sisältää trenditietoa ja vertailua muihin 
maakuntiin

• Kuvaa uuden maakunnan tilannetta, 
toimintaa ja resursseja

• Kertoo muutospaineista

• On jatkuvasti päivittyvä sähköinen työkalu, 
joka huomioi eri käyttäjäryhmät

Tulevaisuuskuva
• Tietoon perustuvaa ennakointia ja 

skenaarioita uuden maakunnan 
näkökulmasta

• Kuvaa maakunnan kehitystä ja hahmottelee 
tulevaisuutta alueellisten, kansallisten ja 
kansainvälisten trendien ja kehityskulkujen 
valossa

• Nostaa esiin olennaisimmat trendit

• Liittyy maakunnan strategiatyöhön ja on osa 
visiokeskustelua. Edellyttää keskustelua 
maakunnan eri valmisteluryhmissä 
(poliittinen ja virkamiesvalmistelu)

• ”Missä ainakin on onnistuttava”

• Sähköinen, vuorovaikutteinen työkalu, joka 
huomioi eri käyttäjäryhmät
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8/2018 1/2019 8/2019 1/2020

Maakuntavaltuusto
ja toimielimet työstävät 

strategiaa 
 strategia hyväksytään

POP-strategian taustavalmistelu maakuntavaltuustolle
Strategian 

toimeenpano

POPmaakunnan strategiatiekartta
1/2021

Maakunnan tilanne- ja 
tulevaisuuskuvan laatiminen

Tilanne- ja tulevaisuuskuva päivittyy

Monialaisen maakunnan 
palvelulupauksen työstäminen

Koetalousarvio

Maakunnan organisoituminen: 
mm. poliittinen päätöksenteko- ja konsernirakenne

Järjestämisohjelma 
päätöksenteossa

Koetalousarvio
TA 2021 

valmistelu

Monialaisen maakunnan 
yhteinen tiekartta

Monialaisen maakunnan järjestämisohjelman työstäminen

Palvelulupaus 
päätöksenteossa

Perusrakenne Tarkennukset
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KAIKENIKÄISTEN ERITYISRYHMIEN PALVELUIDEN INTEGRAATIO
Mielenterveys- ja päihde, vammaispalvelut
Sujuvuus ja integraatio elämänkaarten nivelvaiheissa ja 
eniten palveluita tarvitsevien kohdalla
Koordinaatiovastuu: työikäisten työ- ja toimintakyvyn vastuulualue

24/7-PALVELUT ja SUORAN VALINNAN PALVELUT
Sairauksien hoidon ja päivystysten sujuvuus ja integraatio 
osana elämänkaariprosesseja ja palvelujärjestelmää
Sote-varautuminen

Koordinaatiovastuu: sairauksien hoidon ja pelastustoimen vastuualue

ARJEN TOIMINTAKYKY JA KUNTOUTUS 
Kaikenikäisten Kotiin vietävien palveluiden integraatio ja sujuvuus
PALVELUOHJAUS 
Koordinaatiovastuu: ikäihmisten palveluiden vastuualue

KUNTA-SOTE-YHTEYS, HYTE
Varhaiskasvatus, perusopetus, oppilashuolto, 
liikunta, nuoriso, kulttuuri, asuminen
Koordinaatiovastuu: lasten ja perheiden palveluiden vastuualue

YTA-ALUEEN PALVELUT
Yhteistyösopimus, muu sote-yhteistyö
Koordinaatiovastuu: sairauksien hoito

MAAKUNNAN YHTEISET JÄRJESTÄMISTOIMINNOT

Koordinaatiovastuu: strategiayksikkö
Vastuu sote:n osalta: sote järjestämisjohtaja

LASTEN JA 
PERHEIDEN 

PALVELUIDEN 
VASTUUALUE

Mm. Neuvolat, 
kouluterv.h, 
lapsiperh. 
sos.palv.,

lasten 
kuntoutus, 

lasten 
vamm.palv., 

lastensuojelu, 
lastentautien 

esh, 
perustason 

lasten mt-työ, 
lasten- ja 
nuorten-

psykiatria (osin)

TYÖIKÄISTEN 
TYÖ- JA 
TOIMINTA-
KYVYN 
PALVELUIDEN 
VASTUUALUE

Mm. Arjen ja 
asumisen tuki, 
sos. kuntoutus, 

työ- ja 
päivätoiminta,

työ- ja 
toimintakyvyn 

arviointi ja 
kuntoutus 

(myös esh), 
opiskeluterv.h., 

työterv.h., 
työikäisten 

vamm.palv. ja 
omaishoito,
aikuisten ja 

nuorten mt-työ 
ja psykiatria 

esh

IKÄ-IHMISTEN 
PALVELUIDEN 
VASTUUALUE

Mm. Arjen ja 
kotona 

pärjäämisen 
tuki, kotihoito, 

omaishoito, 
asumispalvelut, 

laitoshoito, 
geriatrinen 
arviointi, 

ikäihmisten 
kuntoutus, 

psykogeriatria

SAIRAUKSIEN 
HOIDON JA
PELASTUS-

TOIMEN 
VASTUUALUE

Mm. 
Somaattisten 
sairauksien 
hoitoketjut 

(avo- ja 
laitoshoito), 

sote-keskukset 
suun terv.h., 

24/7 
päivystykset ja 

ensihoito, 
sairaalat ja 
sairauksien 

vuodeosastot

Pelastustoimen 
järjestäminen 
(palvelutasopä

ätös)

Sote-järjestämisen vastuualueet ja koordinaatiovastuut Luonnos
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Asiakaslähtöiset ja integroidut 
sosiaali- ja terveyspalvelut

Asiakaslähtöisyyttä on tukea 

asiakasta tarpeen mukaisilla 

palveluilla siten, että hän 

pärjää mahdollisimman 

hyvin arjessa. 

Asiakaslähtöisyyttä ei ”tuoteta” 

vaan se rakennetaan kerta 

toisensa jälkeen jokaisessa 

palvelutapahtumassa asiakas 

keskiössä.
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Toimintakyky ja laaja-alainen kuntoutus
Toimintakyvyn arviointia tehdään palvelurakenteen kaikilla tasoilla, jotta kuntoutuksen tarve saadaan tunnistettua

mahdollisimman varhain. Keskeinen paikka on perustason yksikkö, jossa kuntoutuksen tarpeen arviointia tukevat

myös sosiaalityön palvelut. Aikuissosiaalityön koordinoiva rooli korostuu erityisesti sosiaalisessa kuntoutuksessa.

• Maakunnassa lisätään kotikuntoutusta erityisesti ikäihmisille niin, että tavoitteet kotona asuvien ikäihmisten 
määrässä saavutetaan.

• Digitaaliset kuntoutumista tukevat palvelut otetaan käyttöön pikaisesti ja niiden käyttömahdollisuudet arvioidaan 
aina; palveluiden käyttöä opastetaan ja arvioidaan jatkuvasti.

• Kuntoutuksen vaativien palveluiden osaaminen sekä tutkimuksen ja kehittämisen koordinaatio kootaan alueellisesti 
ns. osaamiskeskuksiin, mutta varmistetaan tarvittava osaamisen tuki koko maakuntaan.

• Erityistason palveluiden osaaminen ja saatavuus varmistetaan maakunnan liikelaitoksen yksiköihin ja matalan 
kynnyksen palveluiden saatavuus sote-keskuksiin tai peruskunnan palveluihin.

• Monituottajuutta vahvistetaan kaikilla palvelurakenteen tasoilla ja alueellisesti kattavasti. 
• Palveluiden kehittämisessä huomioidaan osallisuus ja kokemustieto, mm. kehittäjäasiakkaiden kautta.
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OT-keskus
TKI-O

Asiakassuunnitelma

?

????

Erityistaso Vaativa 
erityistaso

Perustaso

Liikelaitos

M
atalan

 kyn
n

ykse
n

 p
alvelu

t

Palveluohjaus

Sote-keskus

Sote-keskus
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Arki

Perustason palvelut Erityistason palvelut Vaativan erityistason palvelut

Matalan kynnyksen 
palvelut

Palvelukokonaisuus/palvelutehtävät
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Järjestäjän ohjaus Alueet

Hajautetut/lähipalvelut

alueella

Kaikille yhteiset palvelut 

alueella

Kaikille yhteiset palvelut 

maakunnassa

Maakunta-
strategia

Palvelu-
strategia

Palvelu-
lupaus

Monialainen maakunta

Luonnos
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Palveluiden integraatio

Asiakkuuksien tunnistus ja 
segmentointi
Kriittisimmät ryhmät: 
lapsiperheet, ikäihmiset, 
mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaat, vaikeasti 
työllistyvät
Toiminnan ohjaus
Palveluohjaus
Maakunnallinen 
palveluohjauksen malli (3-
tasoinen) 
Palveluohjauksen kriteerit
Case managerit
Monituottajuus
Asiakassetelit
Henkilökohtainen budjetti
Valinnanvapauspilotit
Sopimukset
Asiakassuunnitelma
Monialainen arviointi ja 
yhteisasiakkuus
Asiakkaan palveluiden 
yhteensovittamisen työväline
Kaikkien palveluntuottajien 
käytössä ja noudatettavissa
Osaamiskeskukset
Asiakasryhmäkohtaiset 
osaamisen keskittymät
Kehittämiskumppanuus

Paljon palveluita 
tarvitsevat

Hoito- ja palveluketjut Työterveyshuolto
Mielenterveys- ja 

riippuvuus/ 
päihdepalvelut

Toimintakyky ja 
kuntoutus

Yhdyspinnat non-sote-
palveluihin

Järjestämisen integraatio
Vahvan järjestäjän vastuulla 
palvelu- ja tuotantorakenne 
ja sen ohjaus
Viranomaistoiminta
Arviointi väestötasolla
Tuotannollinen integraatio
Selkeät 
kustannusvaikuttavat 
palvelukokonaisuudet
Tarpeen arviointi ja ohjaus 
Osallisuus
Eheät ja saumattomat ketjut
Palvelupaketit
Palveluketjujen integraatio
Asiakassegmentointi
Hoito- ja 
palvelukokonaisuudet
Ohjaus ja oikea-aikaisuus
Osallisuus
Sopimukset
Asiakassuunnitelma
Asiakkaan palveluiden 
yhteensovittamisen 
työväline
Kaikkien palveluntuottajien 
käytössä ja noudatettavissa
Laatumittarit
Vaikuttavuuden arviointi
Kehittämiskumppanuus

Työterveyshuollon 
toiminnallinen integraatio
Työterveyshuolto osana sote-
valmistelua (Työke-hanke)
Työterveyshuollon integraatio 
maakunnalliseen soteen
Työterveyshuollon 
sijoittuminen sote-tuotannon 
organisoitumisessa
Siirtyvän henkilöstön 
työterveyshuolto
Järjestäminen
Tuottaminen
Hankinta
Työterveyshuollon 
yhtiöittämisvelvoite
Vuoden 2019 alusta voimaan 
tulevaan 
yhtiöittämisvelvoitteeseen 
vastaaminen
Maakunnan vastuu 
työterveyshuollon 
järjestämisestä maakunnan 
alueella
Alueella sijaitsevissa 
työpaikoissa työskenteleville 
tyntekijöille
Alueella toimiville yrittäjille ja 
omaa työtään tekeville

Kriittisten 
asiakassegmenttien (ryhmien) 
palveluketjut ja –prosessit
Asiakassegmentointi
Ikäihmisten kuntoutusprosessi
Tarpeen arviointi ja ohjaus 
Digitalisaatio
Toimintakyvyn arviointiin ja 
tukemiseen hyvät käytännöt ja 
niiden jalkauttaminen
Uudet innovaatiot 
Osaamisen vahvistaminen
Vaativa kuntoutus
Palvelurakenteen integraation 
hyödyntäminen -> koordinoitu 
toiminta
Asiakassuunnitelma
Monituottajuuden
hyödyntäminen
Apuvälineprosessi
Prosessin tunnistus, kuvaus ja 
mallinnus
Monituottajuuden
hyödyntäminen
Sopimukset
Maakunnallinen 
organisoituminen 
Integraatiopotentiaalin hyödyt
Johtamisvastuut ja velvoitteet
Osaamiskeskukset

Paljon monialaisia palveluita 
käyttävien profilointi
Vaikeasti työllistyvien 
monialainen prosessi (TYP)
tunnistus ja mallinnus
Viranomaistoiminta ja 
vastuunjako
Osatyökykyisten prosessit ja 
kuntouttava työtoiminta
Tarpeen arviointi ja ohjaus 
Osallisuus
Eheät ja saumattomat ketjut 
myös kuntien kanssa
Yhteistyö OTE-hankkeen 
kanssa
Sote-keskusverkoston 
hyödyntäminen 
yhteisasiakkaiden 
lähipalveluiden turvaamisessa
Ohjaus ja oikea-aikaisuus
Osallisuus
Case managerit
Monituottajuus
Sopimukset
Viranomaistoiminta ja 
vastuunjako
Asiakassuunnitelma
Asiakkaan palveluiden 
yhteensovittamisen työväline
Kaikkien palveluntuottajien 
käytössä ja noudatettavissa

Maakunnallinen kartoitus 
palveluiden järjestämisestä ja 
toiminnan nykytilasta
- JokiMieli –raportin 

pohjalta laajennus koko 
maakuntaan

- Riippuvuudet mukana
Toimintamallin kuvaus
Toimintamallin organisointi ja 
resurssointi
Palvelurakenne ja –verkko –
suunnitelma
- Työnjako ja mahdolliset 

vastuun jaot
Selviämisasiakkaan 
palvelupolku/ketju,
monialaisuus, 
viranomaisyhteistyö ja -
vastuut

Vakavien 
vaikeuksin 
tuki

Muodostuu myös 
horisontaalisia  
kokonaisuuksia 
kuten:

Luonnos
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TOIMINTA-
KYKYARVIO

POTILAS/ASIAKAS-
PROFIILI

15D

ICF

TOIMINTAKYKY-
PROFIILI

KUNTOUTUS-
TAVOITTEET

ASIAKKUUS-
SEGMENTIT

PALVELU-
TARPEEN 

ARVIOINTI

KUNTOUTUKSEN TOTEUTUS (kriteerit)

PERUSTASONPALVELUT

ERITYISTASON PALVELUT

VAATIVAT ERITYISTASON PALVELUT

POTILAS/ 
ASIAKAS-

PROFIILIN JA 
ASIAKAS-
SUUNNI-
TELMAN 

MUKAISET 
PALVELUT
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Asiakas
seteli

Hk-
budjetti

Kuntoutuspalveluiden 
peruspolku

ASIAKAS-
SUUNNITELMA

SOTE-KESKUS
MAAKUNNAN 

LIIKELAITOS

Luonnos



POPmaakunta

Kasvupalvelut ja sote – miten yhteensovitus 
varmistetaan?

Kunnat Maakunta
Asiakas

Koulutus
Elinvoima-
tehtävät

NuorisotyöHyte

Sote

Kotoutumisen 
edistäminen

Kasvupalvelut

Luonnos 3/2018
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Integraatiotiimi
Ketä?

• Asiakas, oma työntekijä, sote-keskuslääkäri, sosiaalitt, työvoimaneuvoja (TYP), 
kuntoutusohjaaja, psyk. + päihdesh, tarvittavan erityisalan konsultti (esim. 
erikoislääkäri, sosiaalitt., psykologi) 

• Kela, koulu/sivistyspalvelut

Mitä ja miksi?
• Pitkäaikaista tukea tarvitsevien tuen koordinaation varmistaminen 

• Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi ja monialainen asiakassuunnitelma

• Tuen ja palveluiden yhteensopivuuden arviointi ja varmistaminen koko matkan 
ajan

• Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen

• Muuttuviin tilanteisiin ja palvelutarpeisiin reagointi ja tarvittaessa 
asiakassuunnitelman tarkistus

• Kokemustiedon hyödyntäminen?

• Hox! Kolmas sektori

Missä?
• Alueellinen tiimi, väh. 1/alue voi olla useampia

• Kootaan asiakaskohtaisesti, voi osin toteutua myös digitaalisesti

• Opittaisiinko jotain TYP-käytännöistä??

Toivo

SOTE-keskusErityistason 
terveyden-

huolto

- mm. 
psykiatrian 

klinikka

KOLMAS 
SEKTORI

Hyvinvointi-
verkoston  
yhteistyö

SOSIAALI-
PALVELUT

Arjessa 
pärjäämisen 

tuki

KUNTA

Hyvinvointi-
verkoston  
yhteistyö

HANKKEET

KASVU-
PALVELUT

SOSIAALI-
PALVELUT 

Vakavien 
vaikeuksien 

tukiOmatyön-
tekijä Usko

Työkykykoordinaattoripalvelut
Työterveyshuolto

Vammais-/Kehitysvamma-palvelut
Kela

Luonnos
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Ehdotus alueellisten sote-toimintojen 
simuloinnin aluejaoksi 

Koillismaa

Oulu ja ympäristö

Rannikko

Jokilaaksot
• 73 200 asukasta (18 %)
• 0-17-vuotiaita n. 25 %
• 18-64-vuotiaita n. 53 %
• 65 vuotta täyttäneitä n. 22 %
• 12 kuntaa ja 6 sote-organisaatiota
• Soten nettokustannukset 281 M€ (21 %)

Käyty läpi ja ”hyväksytty” osaltaan
- sote-projektipäälliköiden kokouksessa 1.3.2018
- simuloinnin suunnittelukokouksessa 1.3.2018
- vastuuvalmistelijakokouksessa 13.3.2018
- epävirall. yhteistyöryhmässä 14.3.2018
- Informoitu Sote-ryhmää emaililla 19.3.2018
- Jory/ poliittinen seurantaryhmä 22.3.2018
- Laaja seurantaryhmä 23.3.2018

Lähde: Tilastokeskus ja Sotkanet 3/2018
• Ennakkoväkiluku ja sote-organisaatiot 31.12.2017
• Muut tiedot 31.12.2016
• Sote-kustannukset nettona ilman ympäristöterveydenhuoltoa TP2016

• 19 450 asukasta (5 %)
• 0-17-vuotiaita n. 19 %
• 18-64-vuotiaita n. 56 %
• 65 vuotta täyttäneitä n. 25 %
• 2 kuntaa ja 2 sote-organisaatiota
• Soten nettokustannukset n. 78 M€ (6 %)

• 272 070 asukasta (66 %)
• 0-17-vuotiaita n. 24 %
• 18-64-vuotiaita n. 60 %
• 65 vuotta täyttäneitä n. 16 %
• 11 kuntaa ja 8 sote-organisaatiota + PPSHP
• Soten nettokustannukset yht. n. 818 M€ (62 %)

• 47 170 asukasta (11 %)     
• 0-17-vuotiaita n. 23 %
• 18-64-vuotiaita n. 54 %
• 65 vuotta täyttäneitä n. 23 %
• 5 kuntaa ja 2 sote-organisaatiota
• Soten nettokustannukset 150 M€ (11 %)

Päivitetty 3/2018
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Jatkotyöskentely:

1. Aluesimuloinnin vaikutukset integraatioon

- Analysointi integraation näkökulmasta

- Integraation mukaiset toimenpiteet jatkotyöskentelyyn

2. Tarkennettava ja sparrattava toimivien organisaatioiden 
mahdollisuuksia edetä kohti maakuntavalmiutta integraation 
keskeisissä prosesseissa

- Aikataulullinen ja resurssitarpeiden pohdinta

3. Kansallisten integraatioverkostojen ohjaus ja sparraus


