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Varsinais-Suomen tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskushanke

• Toteuttaa hallituksen rahoittamaa kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskusohjelmaa Varsinais-Suomessa.

• Edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllistä kehittämistä osana sote-
uudistusta. Tarkoituksena toimintatapojen uudistaminen ja ihmislähtöisten 
palvelukokonaisuuksien kehittäminen.

• Toiminta alkanut Varsinais-Suomessa kesällä 2020. Hanketta hallinnoi Turun 
kaupunki ja sen osatoteuttajia ovat kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa, VSSHP 
sekä V-S:n erityishuoltopiiri (KTO).

• Hanke siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallinnoimaksi 1.1.2023 
alkaen. 

• Ohjelmassa on jaettu valtionavustusta kansallisesti kahdessa vaiheessa 
yhteensä yli 200 M€. Varsinais-Suomeen valtionavustusta on osoitettu noin 
16 M€.



Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskusohjelman tavoitteet

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja 
jatkuvuuden parantaminen

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja 
ennakoivaan työhön

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen

5. Kustannusten nousun hillitseminen



Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskushankkeen osahankkeet

1. Hoidon saatavuuden kehittäminen

2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

3. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen 
kehittäminen

4. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen

5. Sosiaalipalvelujen kehittäminen

6. Ikäihmisten palvelujen kehittäminen



Kehitämme samanaikaisesti monia eri palveluja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  

Sähköiset palvelut

Hoidon saatavuuden 
kehittäminen

Virtuaalinen sote-keskus

Henkilökohtainen 
asiakasohjauspalvelu

Sotekeskusten kehittäminen

Suun terveydenhuollon 
kehittäminen

Raportoinnin kehittäminen

Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut

Perhekeskus

Matalan kynnyksen palvelut

Lastensuojelun kehittäminen

Ehkäisypalvelujen 
kehittäminen

Sosiaalipalvelut

Työikäisten 
sosiaalipalvelujen 
palveluketjut

Moniammatillinen 
työskentely

Rakenteellinen sosiaalityö

Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut

Psykososiaaliset menetelmät

Nuorten matalan kynnyksen 
palvelut

Päihdepalvelujen 
kehittäminen

Ikäihmisten palvelut

Akuuttigeriatrinen arviointi

Sote-palveluntuottajien 
valvonta

Toimintakykyisenä 
ikääntyminen

Arkeen voimaa -toimintamalli
Unihoitajien koulutukset
Sidosryhmät asiakkaan palveluketjussa



Yhteiset kehittämisen lähtökohdat

Asiakkaiden sujuvat palvelu- ja hoitopolut  

Ammattilaisten välisen yhteistyön lisääminen 

Palvelujen yhtenäistäminen – kaikille asukkaille 
samanlaiset palvelut yhtä saavutettavasti

Hyvien käytäntöjen jakaminen ja monistaminen

Päällekkäisen työn poistaminen



Hoidon saatavuuden parantaminen

Mitä?

Hoidon saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota, jotta asiakkaamme saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan 
aikaan, oikeasta paikasta ja oikealta ammattilaiselta ja toimimme uudistuvan hoitotakuuasetuksen mukaisesti.

Hoidon saatavuus ja hoidon jatkuvuus!

Asiakkaiden sujuvat palvelupolut, päällekkäisyyksien poistaminen ja ammattilaisten välisen yhteistyön lisääminen.

Miten?

Sähköisten palvelujen varmistaminen kaikille asiakkaille.

Asiakasohjaustoiminnan pilotointi terveyskeskuksissa – otetaan koppi asiakkaista, joiden hoito- ja 
palvelukokonaisuus on monimutkaisempi. Suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä, miten ja mistä hän saa kaikki 
tarvitsemansa palvelut. Tuodaan ammattilaiset yhteen asiakkaan ympärille, ja suunnitellaan ja toteutetaan 
yhdessä.

Sotekeskuspalveluja ja suun terveydenhuollon palveluja kehittämällä – toiminnan tarkastelu ja kehittäminen 
sellaiseksi, että asiakkaat saavat hoitoa hoitotakuuasetuksen tiukentuvien aikarajojen sisällä. 



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Mitä?

Palvelujen ja hoidon painotusta tulee siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. 

Ylläpitäessämme hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä voimme hidastaa ongelmien etenemistä ja 
ehkäistä niiden syntymistä. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä vaikutamme myös rahoituksen riittävyyteen.

Miten?

Arkeen Voimaa -toiminnan laajentamisella www.arkeenvoimaa.fi . Itsehoidon ryhmätoimintamalli, jonka tarkoituksena 
on vahvistaa henkilön itsehoitotaitoja ja siten kohentaa hänen arkipärjäämistään ja elämänlaatuaan.

Järjestöjen ja muiden sidosryhmien sekä kulttuurihyvinvoinnin tuomisella osaksi sote-asiakkaan palveluketjua. Erilaiset 
sotepalvelujen sidosryhmien ennakoivat ja terveyttä ja toimintakykyä tukevien palvelujen tuominen asiakkaiden tueksi 
mahdollistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen entistä tehokkaammin ja kevyemmin. 

Sote-palvelujen ja sidosryhmien välinen toimiva yhteistyö edistää hyvinvointialueen tavoitteellisen monialaisen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen.

Asiakasosallisuuden lisäämisellä.

Elintapainterventiot, ammattilaisten osaamisen lisääminen, elämänhallinnan lisääminen.

http://www.arkeenvoimaa.fi/


Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Mitä?

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulee olla sujuvia ja helposti saavutettavia.

Pääpaino palveluissa tulisi olla ennaltaehkäisyssä.

Palvelujen kehittämisen lähtökohtana ammattilaisten välinen yhteistyö on lähtökohta, jolloin voidaan 
huomioida kaikki asiakkaan hoitoon ja palveluihin osallistuvat tahot ja osataan välttää päällekkäistä työtä.

Kehitetään laadukkaita ja vaikuttavia sekä tutkittuun tietoon perustuvia toimintatapoja ja otetaan niitä käyttöön 
yhtenäisesti.

Miten?

Perhekeskus – Palveluverkosto, joka sovittaa yhteen sosiaali-, terveys – ja sivistyspalvelut, kuntien muut 
palvelut hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä lisäksi järjestöjen palvelut asiakkaan hyväksi. Erityisesti 
ammattilaisten välinen yhteistyö palvelujen järjestämisessä tärkeää.

Lastensuojelun kehittäminen – laadukas palvelu hyvinvointialueelle, yhtenäiset toimintaperiaatteet.

Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen – miten voimme edistää palvelujen 
saatavuutta ja ennaltaehkäisyä.



Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen

Mitä?

Mielenterveystyön tueksi tarvitaan peruspalveluihin työkaluja, joiden avulla ammattilaiset voivat auttaa 
asiakkaita heti. Tällaisia työkaluja ovat psykososiaaliset menetelmät.

Päihdepalveluissa on tarpeen kehittää hoidon saatavuutta ja hoitopolkuja.

Miten?

Psykososiaalisten menetelmien koulutukset ammattilaisille, jotta asiakas saisi apua ripeämmin.

Tuetaan perustason ammattilaisia mielenterveyden hoitotyössä, jotta palvelua voi saada heti perustasolta.

Nuorten matalan kynnyksen palveluja kehittämällä.

Päihdepalveluissa ammattilaisten välisen yhteistyön tiivistäminen ja huomion kiinnittäminen asiakkaan 
palvelukokonaisuuteen.



Sosiaalipalvelujen kehittäminen

Mitä?

Työikäisten sosiaalipalveluissa asioivien elämäntilanteet ja haasteet ovat usein sellaisia, että niiden 
ratkaisemiseksi tarvitaan monialaista yhteistyötä, sujuvia palvelukokonaisuuksia sekä laadukkaita käytäntöjä.

Miten?

Kehittämällä työikäisten sosiaalipalveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelupolkuja.

Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät sote-keskuksissa rinnakkain. 
Kehitetään monialaista työskentelyä sote-keskuksissa, jolloin asiakkaan palveluketjut sujuvoittuvat ja 
asiakkaalle voidaan tarjota oikea-aikaisia ja tarpeeseen perustuvia  palveluja.



Ikäihmisten palvelujen kehittäminen

Mitä?

Ikäihmisten palvelujen kokoaminen hänen hyödykseen akuuttitilanteen jälkeen. 

Toimintakyvyn ylläpitämisen keinot ja tarpeen tunnistaminen.

Laadukkaiden palvelujen tarjoaminen.

Miten?

Akuuttigeriatrian pilotissa toimii geriatrisen osaamisen tiimi, joka arvioi ikääntyneen tilannetta akuuttitilanteessa 
ja huolehtii palvelujen jatkosta vieden tietoa tilanteesta perustason ammattilaisille.

Opetellaan huomaamaan ja huomioimaan ikääntyneen toimintakyvyn ylläpitämisen tarve ja ohjaamaan hänet 
esimerkiksi järjestöpalvelujen piiriin vaikka harrastuksen löytämiseksi.

Sote-palveluntuottajien valvontaa edistämällä ja kehittämällä.



Kiitos!

www.vshyvinvointialue.fi


