Kohti Varsinais-Suomen

hyvinvointialuetta

Hyvinvointialueet
ovat jatkossa vastuussa siitä, että
ihmiset saavat tarvitsemansa
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä
pelastustoimen palvelut.
Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023

Uudistus tehdään palvelut edellä,
ihmiskeskeisesti
• Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa
päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.
• Kun yhteiskunta muuttuu, on palvelujenkin
muututtava. Uudistuksen taustalla on se, että
suomalaiset ikääntyvät ja tarve hoivalle kasvaa.
Työikäisiä ihmisiä on jatkossa vähemmän ja syntyvyys
laskee. Tämä tuo vuosi vuodelta vähemmän
verotuloja.

• Uudistus on mittava monessa mielessä: lukuisia
kiinteistöjä, satoja tietojärjestelmiä ja tuhansia
sopimuksia ja laaja yhteistyökumppanien verkosto.

Hyvinvointialueen tehtävät:
•
Sote-palvelujen järjestäminen
•
Pelastuspalvelujen järjestäminen ja
tuottaminen
•
Sote-palvelujen tuottaminen, ohjaus
ja valvonta
•
Sote-palvelujen kehittäminen
•
Muut sen lakisääteisiä tehtäviä
tukevat tehtävät (rajattu yleinen
toimiala)
•
Kuntien kanssa sovitut kuntien
vapaaehtoiset tehtävät (optio)
•
Hyvinvointialue voi alueellaan
harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa,
joka tukee sen lakisääteisten
tehtävien toteuttamista

Uudistuksen tavoitteena on parantaa
ihmisten peruspalveluita
• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
palvelut ja ammattitaitoisen työvoiman saanti
• Parantaa turvallisuutta ja peruspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta

• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• Hillitä kustannusten kasvua

Pelastustoimi on yhä rinnakkainen
sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
Pelastustoimen tavoitteet:
Vahvistaa järjestelmän kykyä toimia tehokkaasti.
Parantaa pelastustoimen yhdenmukaisuutta ja laatua sekä
tehostaa toiminnan kustannusvaikuttavuutta.
Mahdollistaa yhtenäinen toiminta häiriötilanteissa,
suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa.
Varmistaa ensihoitopalvelujen toimivuus koko maassa
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Hyvinvointialue
rakennetaan meitä
varsinaissuomalaisia varten
Mistä löydän minulle tärkeät
palveluni jatkossa?

Palvelut löytyvät samoista tutuista
paikoista kuin aiemminkin
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalvelujen järjestämisvastuu
siirtyy kunnilta hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen.
• Käytännössä kuntalaiset löytävät tutut palvelunsa vuoden 2023 alusta
aivan samoista paikoista kuin aiemminkin.
• Palvelupisteissä yhä enemmän moniammatillisia tiimejä: kerralla
enemmän palveluja, vähemmän pyöröovia.
• Päätöksiä palvelupisteiden sijainnista ei vielä ole tehty.
• Muutos vie aikaa. Ensin muuttuvat sähköpostiosoitteet
ja puhelinnumerot, ne muuttuvat varmasti. Käyntiosoitteet, jos
muuttuvat, tulevat voimaan vasta kuukausien tai vuosien päästä.
• Mahdollisista muutoksista viestitään aikanaan laajasti.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia
kehitetään keskeisenä osana hyvinvointialuetta.

Palvelut
rakennetaan
ihmistä varten,
ihmislähtöisesti.

Kehitämme samanaikaisesti monia eri palveluita

Edistämme hyvinvointia ja terveyttä
Kehitämme hoidon saatavuutta

Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut

Ikäihmisten
palvelut

Kehitämme
sosiaalipalveluja
Mielenterveys- ja
päihdetyö

Digitaalisilla
palveluilla
haluamme
helpottaa
asiointia

Varsinais-Suomen palvelujärjestelmä on
ollut rakenteellisesti kallellaan
korjaavan työn suuntaan.

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen sekä ennaltaehkäisevä
työ vaikuttavat osaltaan rahoituksenkin
riittävyyteen.

Kehitämme digitaalisia palveluita
asiointia helpottamaan
• Tavoitteena on rakentaa mutkaton verkkopalvelu, joka
avaisi yhdellä virtuaalisella ovenavauksella jo laajalti
käytössä olevat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut
ja kokoaisi ne yhteen: virtuaalinen sote-keskus.
• Tavoiteaikatauluna on vuoden 2023 alkupuoli.
• Etävastaanotolle rakennetaan puitteet, jotka tulevat
olemaan lähellä todellista vastaanottoa.

• Asiakkaiden tietosuoja- ja tietoturvakysymykset ovat
työssä keskeisiä.
• Digitaaliset palvelut rakennetaan tiiviissä yhteistyössä
uudistusta tekevien toimijoiden kanssa.
Näin varmistetaan palvelujen yhdenvertainen
saatavuus ja mahdollistetaan palvelulaajennukset
sekä käyttöönotot yhtenäisesti.
• Varsinais-Suomen asiakas- ja potilastietojärjestelmä
on hajanainen – kaikkiaan 41 eri järjestelmää.

Lue lisää virtuaalisesta sote-keskuksesta
ja aiemmasta kehittämisestä
• Virtuaalinen sote-keskus (lyhyt projektikuvaus) 1/2022
• Etäpalveluiden reittikartta luo keskitetyn sisääntuloväylän digitaalisiin sotepalveluihin varsinaissuomalaisille 5/2021
• Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen tehostaa ammattilaisten työtä,
parantaa tiedonkulkua ja luo myös potilasturvallisuutta 4/5/2021

Kehitämme palvelujen
saatavuutta ja laatua
• Tavoitteenamme on parantaa palvelujen saatavuutta
ja tasalaatuisuutta.
• Haluamme parantaa asiakkaiden ja potilaiden
turvallisuutta sekä hoidon, hoivan ja palvelun laatua.
• Jatkuvaa kehittämistä yli palvelualue- ja kuntarajojen.

• Poistamme päällekkäistä tekemistä järjestämällä eri
sektorit saman pöydän ympärille, järkeistämme
työnjakoa ja saamme osaset tukemaan toisiaan.
• Palvelujen järjestäjä on vastuussa siitä, että palvelut
ovat tasalaatuisia hyvinvointialueella ja yksityisissä
ostopalveluissa sekä suurilla että pienillä
palveluntuottajilla.
•

Esimerkiksi
•
•
•

Monialainen lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja pediatrian
tiimimalli lasten ja nuorten psykiatrisissa palveluissa.
Sotekeskusten palvelujen valikoimaa kehitetään niin, että
palvelut ovat yhtenäiset kaikissa sotekeskuksissa ja että niihin
pääsee nopeasti, tiukentuvan hoitotakuun mukaisessa ajassa.
Myös suun terveydenhuollossa kehitetään yhtenäisiä
toimintamalleja ja nopeaa hoitoonpääsyä.

Lue lisää
• Lääkkeettömän unenhoidon malli kaikkiin terveyskeskuksiin 4/2021
• Moniammatillisella vuoropuhelulla kohti parempia palveluita yli
kuntarajojen 3/2021

Kehitämme sosiaalipalveluja –
työikäisten palveluissa kasvavaa tarvetta
• Sosiaalihuollon kehittämisohjelmassa kehitämme
työikäisten sosiaalipalveluja.
• Asioivien elämäntilanteet ja haasteet ovat usein
yhteiskunnallisesti monimutkaisia. Niiden
ratkaisemiseksi tarvitaan tutkimusnäyttöön
perustuvia käytäntöjä sekä monialaista yhteistyötä ja
tiedontuotantoa.

• Koko Varsinais-Suomen alueella työikäisten
palveluihin kohdistuvia yhteydenottoja voisi
nykyisten lukujen valossa arvioida tulevan 8000–
10000 vuosittain. Määrä saattaa olla paljonkin
suurempi, jos esimerkiksi matalan kynnyksen
asiointimahdollisuuksia lisätään.
• Tulevaisuuden sote-keskuksissa tulee
työskentelemään terveydenhuollon ammattilaisten
rinnalla aiempaa enemmän sosiaalihuollon
ammattilaisia.
• Myös perhekeskustoimintamallissa kehitämme
laajasti matalan kynnyksen sosiaalipalveluja lasten,
nuorten ja perheiden palveluissa.
• Varsinais-Suomessa työikäisten palveluissa
asiakkuudessa olevien määrä väestöpohjaan
suhteutettuna on tällä hetkellä 1,5-5 %.

Palveluja kaikille perheille, mutta lasten, nuorten
ja perheiden vaativammat tarpeet erityishuomioon
• Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulee olla sujuvia ja helposti saavutettavia.
Pääpaino palveluissa tulisi olla ennaltaehkäisyssä.
• Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä
edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava
monialainen palveluverkosto.
• Perhekeskuksessa sovitamme yhteen lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut,
sivistyspalvelut, kuntien palvelut hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä
järjestöjen ja seurakuntien palveluja ja toimintaa.
• Perhekeskuksen toiminta ja palvelut ovat tarjolla kaikille lapsiperheille.
Sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi perhekeskuskokonaisuuteen liittyvät
oleellisesti kaikille avoimet kohtaamispaikat. Tulevaisuudessa palvelut täydentyvät
hyvinvointialueen yhteisellä sähköisellä perhekeskuksella. Perhekeskus ei ole
välttämättä konkreettinen rakennus, vaan sen palvelut voivat olla eri tavoin
alueelle sijoitettuna.
• Perhekeskus-toimintamallin jatkokehitys 2022 tukee vahvasti aiempaan
perhekeskustoimintamallin kehitystyöhön ja alueella.
• Lapsiperheitä Varsinais-Suomessa (v. 2020) 47 203, joista 10 816
oli yksinhuoltajaperheitä. Alaikäisiä oli yhteensä 84 955 (17,6 % alueen
koko väestöstä).

Lue lisää
• Lapset puheeksi- ja Pyydä apua -menetelmien käyttöönotto koko VarsinaisSuomessa etenee 5/2021
• Lasten, nuorten ja perheiden palveluita parannetaan luomalla yhteistä
tekemistä 3/2021

Kehitämme ja yhdenmukaistamme
myös lastensuojelua ja koulutusta siinä
Kehitämme lastensuojelua: yhdenmukaistamme lastensuojelun
toiminta- ja koulutuskäytäntöjä ja luomme mahdollisuuksia
palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen niin lastensuojelussa kuin
lapsiperheiden sosiaalityössä.

Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskus

Palvelu on samanlaista, laadukasta ja palveluissa toimitaan samojen
periaatteiden mukaan. Tässäkin kehitetään monialaista yhteistyötä
ammattilaisten välillä, sivistystoimi mukana. Pyrimme tarjoamaan
palvelut monialaisesti, sujuvasti, matalalla kynnyksellä ja lasta,
nuorta ja läheisiä sekä ammattilaisia kokonaisvaltaisesti kuunnellen.

Palvelut: OT-keskukset voivat tuottaa myös itse vaativia palveluja
ja hoitoa heille, jotka tarvitsevat kaikkein vaativinta
erityisosaamista.

•

Lisäksi jatkokehitämme yhdessä sosiaalihuollon kehittämisohjelman
kanssa sosiaalityön mentorimallia.

Kehittämistyö nivoutuu lastensuojelun sijaishuollon
kokonaisuuteen. Kaiken kaikkiaan OT-keskuksen asiakaskuntaa on
ajateltu olevan n. 1 % lapsista ja nuorista (STM).

•

Monialaisen konsultaatio- ja arviointitiimitoiminnan
ja avopediatritoimintamallin kehittäminen

•

•

Lue lisää monialaisesta konsultaatio- ja avopediatriatoimintamallista
• Monialaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tuki- ja hoitoketju sujuvoituu
konsultaatiotiimin avulla 12/2021

tarjoaa monialaista vaativampaa tukea erityisesti sitä tarvitseville
lapsille, nuorille ja perheille
Tutkimus ja kehittäminen: Erityisesti integroituihin palveluihin
kohdentuvaa tutkimus- ja kehittämistyötä. OT-keskus levittää ja
tukee näyttöön tai tutkimukseen perustuvien hoito- tai
työmenetelmien käyttöönottoa.

Ytimessä on aina lasten oikeuksien toteutuminen ja erityisen
haavoittuvissa asemissa olevien lasten hyvinvoinnin turvaaminen.
OT-kehittämiseen kuuluvat myös esim. vaativat erotilanteet,
vakava kaltoinkohtelu, lapsikaappaukset tai radikalisoituminen.
Lähtökohtana on eri alojen asiantuntijoiden laaja, kansallinen ja
verkostomainen työ sekä koordinaatio.

Lue lisää Osaamis- ja tukikeskuskehittämisestä
• Osaamis- ja tukikeskuskehittämisen 2021 loppuraportti
ja tuleva kehittäminen 2022–2023 6/2021
• Kunpa joku olisi nähnyt nuoren, jolla ongelmia, eikä
nuorta, joka on ongelma 4/2021
• Kokemuskumppanuusyhteistyöstä 6/2021
• Siltojen rakentamista ja yhteisövaikuttavuutta 8/2021

Lisäämme ikäihmisten palveluja
ja palvelut tasapuolistuvat
•

Varsinais-Suomessa 75 vuotta täyttäneiden osuus 11 % (2021: 50 788).

•

Vuonna 2022 koko Suomessa yli 75-vuotiaita tulee olemaan yli
600 000, väestöennusteen mukaan neljän vuoden päästä 700 000.

Mitä?
•

Jo käytössä olevien ja jatkossa tarvittavien palvelujen kokoaminen yhteen
ikääntyneen asiakkaan hyödyksi akuuttitilanteen jälkeen.

•

Toimintakyvyn ylläpitämisen keinot ja tarpeen tunnistaminen.

•

Laadukkaiden palvelujen tarjoaminen.

Miten?
•

Akuuttigeriatrian pilotissa tiimi arvioi ikääntyneen tilannetta
akuuttitilanteessa ja huolehtii palvelujen jatkosta viemällä tietoa
perustason ammattilaisille. Ei katkoja, ei uudelleen samoja tutkimuksia.

•

Opettelemme huomaamaan ja huomioimaan ikääntyneen toimintakyvyn
ylläpitämisen tarpeen ja ohjaamaan hänet esimerkiksi järjestöpalvelujen
piiriin vaikkapa harrastuksen löytämiseksi.

•

Sote-palveluntuottajien valvontaa edistetään ja kehitetään: ylikunnallinen
valvontakeskushanke valvoo palvelujen tasalaatuisuutta kehittämällä
omavalvontaa ja kouluttamalla omavalvonnassa.
(Valvontakoordinaattoreita toimii jokaisella palvelualueella ikääntyvien
palveluista mt-/päihdepalveluihin, vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.)

•

Toimintakykyisenä ikääntyminen: ikääntyvien palveluita kehitetään
ennaltaehkäisevään suuntaan.

Lue lisää
Akuuttigeriatrian tiimin tekemä kokonaisarvio tukee
ikääntyneen jatkohoidon toteutusta peruspalveluissa 10/21
Tyks Akuuttiin integroidaan ikääntyneiden hoitoketjua parantava
geriatrinen tiimimalli 6/2021

Madallamme mielenterveys- ja päihdetyön
kynnystä – tuomme osaamista perustasolle
• Tuomme välineitä hoidon tarpeen arviointiin ja varmistamme
tarkoituksenmukaisen hoitoon pääsyn oikea-aikaisesti.
• Koulutamme perustason ammattilaisia, jotta heillä on työvälineitä
auttaa mielenterveyden haasteissa itse heti perustasolla.
Tavoitteena on, että asiakas saa apua nopeammin ja matalalla
kynnyksellä. Näin asiakas myös välttyy jonottamiselta
erikoissairaanhoitoon.
• Kehitämme psykososiaalisia palveluita, lasten ja nuorten matalan
kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja. Useita eri tiimimalleja
ja verkostoja, esim. Perhekeskus-toimintamalli ja Länsirannikon
lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskus.

• Yhdenmukaistamme mielenterveys- ja päihdepalveluiden
toimintamalleja ja ammattilaisten koulutusjärjestelmää.

Lue lisää
• Varsinais-Suomessa koulutetaan sadoittain opiskeluhuollon henkilöstöä nuorten
mielenterveysongelmien kohtaamiseen 6/2021
• Lapset puheeksi ja Pyydä apua -menetelmien käyttöönotto koko Varsinais-Suomessa
etenee 5/2021

Asiakasohjauksella kokoamme
kaikki asiakkaan eri palvelut yhteen
• Asiakasohjaus palvelee erityisesti asiakkaita, jotka käyttävät paljon
palveluita tai joiden pärjääminen omassa arjessa on
syystä tai toisesta hankaloitunut.
• Tarvittaessa tehdään asiakkaan kanssa yhdessä henkilökohtainen hoito- tai asiakassuunnitelma, joka kokoaa yhteen kaikki
asiakkaan tarvitsemat palvelut, hoitotahot ja suunnitelmat.
• Palvelu on toistaiseksi suunnattu vain täysi-ikäisille (ei yläikärajaa).

• Asiakasohjaajat tekevät yhteistyötä asiakkaiden tarpeiden
mukaisesti eri tahojen kanssa. Erityisesti kolmas sektori tuottaa
paljon palveluja, joista asiakkaat voivat hyötyä.
• Asiakkaan kuuntelu, ymmärtäminen ja ihmisen omien
voimavarojen löytäminen ovat asiakasohjaustyöskentelyn
lähtökohtia.
• Työtä tekee nyt yhdeksän asiakasohjaajaa eri terveyskeskuksissa
ympäri Varsinais-Suomea, joten se palvelee asukkaita jo 20 eri
kunnassa.

Lue lisää
• Asiakasohjaus on kokonaisvaltaista kohtaamista 3/2022
• Asiakasohjaus selkiyttää sote-palveluiden viidakkoa – uusia
kuntia halutaan mukaan kokeiluun 4/2021

Ennaltaehkäisyä, kulttuurihyvinvointia,
asiakasosallisuutta.

Arkeen voimaa!

Mistä oikein saan arkeeni voimaa?
• Arkeen voimaa (ArVo) on ryhmämuotoista, tieteellisesti
vaikuttavaksi todettua ja arjessa selviytymisen tueksi
tarkoitettua toimintaa, jota tehdään paitsi valtakunnallisesti,
myös kansainvälisesti. Asiakkaat saavat konkreettisia
apuvälineitä, joiden avulla voi ”voimaantua” omassa arjessa.
Toiminta sopii kaikille.
• Sen toimintaperiaatteet ovat luottamus omasta
selviytymisestä, ratkaisukeskeisten itsehoidon työkalujen
harjoitteleminen käytännössä ja vertaisuus.
Muita esimerkkejä:
•

Sidosryhmien ja kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön kautta
kehitämme osallisuutta ja kulttuurihyvinvointia osana palveluketjua.

•

Kehitämme Käypä hoito -suosituksen mukaista
lääkkeetöntä unen hoitoa alueella, kaikille asukkaille.

•

Edistämme asiakasosallisuutta.

•

Elintapainterventiot, ammattilaisten osaamisen ja ihmisten
elämänhallinnan kasvattaminen ovat myös tärkeä osa
ennaltaehkäisevää työtä.

Lue lisää
• Arkeen voimaa -toiminta pyrkii kaikkiin Varsinais-Suomen
kuntiin 10/2021
• Arkeen voimaa koko hyvinvointialueelle 10/2021
• Arkeen voimaa kurssit Turun kaupungin sivuilla Tule mukaan (
• ArVo valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti: Valtakunnalliset sivut.

Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskukset kehittävät ja parantavat mm.
Asiakkaiden sujuvia palvelu- ja hoitopolkuja
Ammattilaisten välistä yhteistyötä kaikessa toiminnassa
Yhtenäistämme palveluja – kaikille asukkaille samanlaiset
palvelut yhtä saavutettavasti
Jaamme ja monistamme hyviä käytäntöjä
Poistamme päällekkäistä tekemistä, parannamme laatua ja vaikuttavuutta
Siirrämme painotusta raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

Varsinais-Suomen tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus hankkeena
•

Tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja
ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksiin.

•

Meillä hanketta hallinnoi Turun kaupunki ja siinä ovat mukana kaikki VarsinaisSuomen 27 kuntaa, sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiirit.
Hallituksen rahoittama ohjelma. Rahoituksesta vastaa STM, ja hankkeita tukee ja
seuraa THL.

•

•
•
•
•
•

Kansallisella tasolla avustusta myönnetty kaikkiaan noin 210 miljoonaa euroa.

Varsinais-Suomessa valtionavustus noin 16 miljoonaa euroa.
Valtionavustus on tarkoitettu 100 % hankkeen kustannusten korvaamiseksi.

Hankkeen rahoitusta voi käyttää 31.12.2023 saakka syntyviin kustannuksiin (sai
lisärahoitusta joulukuussa 2021 vuosille 2022–2023 yli 11 miljoonaa euroa).

Toiminta on alkanut Varsinais-Suomessa 1.7.2020. Hankekokonaisuus syvenee
kevään 2022 aikana kuuden osahankkeen ja 19 projektin kokonaisuudeksi, ja se
rakentaa tulevan hyvinvointialueen hallinnollisen valmistelun rinnalla alueemme
asukkaille näkyviä palveluita – asiakas, ihminen, kaiken toiminnan keskiössä.

Hyvinvointialueestamme
tulee maamme suurimpia
työnantajia
– henkilöstön jaksaminen ja
hyvinvointi on perusarvomme

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
• Väestö 2021 yhteensä 483 668 asukasta
• Hyvinvointialueen muodostavat:
• 27 kunnan sotepalvelut
• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
• Erityishuollon palvelut eli KTO ja Kårkulla
• Varsinais-Suomen pelastuslaitos
• Työntekijöitä näistä kaikista tulee hyvinvointialueelle yhteensä noin 23 000.
• Sote-uudistuksessa syntyvästä Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta tulee
henkilöstömäärältään maamme toiseksi suurin.

• Teemme uudistusta yhteistyössä kaikkien Varsinais-Suomen toimijoiden kanssa.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja
yhteistyötä varten muodostetaan viisi yhteistyöaluetta. Jokaisella
yhteistyöalueella on yksi yliopistollista sairaalaa ylläpitävä hyvinvointialue: yksi
näistä on Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varsinais-Suomi, Satakunta,
Pohjanmaa).

Hyvinvointialueemme erityispiirteitä
• Hyvinvointialueesta tulee Varsinais-Suomen suurin työllistäjä.

• Maakunnan asukasluku kasvaa noin parilla tuhannella asukkaalla
vuosittain.
1. Kaksikielisyys.

2. Yliopistollisuus.
3. Runsaus.

• Kuntarakenne moninainen, alueellamme on 27 kuntaa, mikä osaltaan
tekee palvelujärjestelmästä sirpaleisen.
• THL:n keskeisiä havaintoja: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
edennyt hyvin ja erikoissairaanhoidon kustannukset on saatu kuriin.
Tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä: palvelujen järjestäjiä on paljon
ja yhteistä ohjausta vähän.

Kohti Varsinais-Suomen

hyvinvointialuetta

Muutos vie aikaa –
vuoden 2023 alussa useimmat
asiat ovat vielä ennallaan.
Uudistus etenee useassa
vaiheessa, pikkuhiljaa.

Uusi hyvinvointialuerakenne 1.1.2023

Rakenne nyt

195 sosiaali- ja
terveydenhuollon
organisaatiota
22 pelastuslaitosta

Lähde: STM, Soteuudistus.fi

Uusi rakenne
22 (+ 1)
sosiaali- ja
terveydenhuolloin
sekä pelastustoimen
järjestäjää (+ HUS)

