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Mikä muuttuu 
organisaation sisällä?



Palvelujen johtamisen organisointi

• Jotta vahvistamme muutosjohtamista sote-palveluissa sekä ikääntyneiden 
palveluissa, on tarpeen osin yhdistää nykyisiä kuntien järjestämiä palveluita 
toiminnan ja talouden johtamisen näkökulmasta

• Siten sotekeskus- ja muiden alueellisten palvelujen taustalla on seuraava 
alueellinen jako

 Vakka-Suomi: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa, Taivassalo, Pyhäranta, Kustavi, Masku, Mynämäki, Nousiainen 
(väestö: 52 718)

 Loimaan seutu: Loimaa, Pöytyä, Aura, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila (väestö: 53 694)

 Itäinen Turun seutu: Kaarina, Paimio, Sauvo (väestö: 49 497)

 Turunmaa: Kemiönsaari, Parainen, Åbo (väestö: 21 700 + Åbo, Turun ruotsikielinen väestö - määritellään 
myöhemmin)

 Läntinen Turun seutu: Naantali, Raisio, Rusko (väestö: 50 768)

 Salon seutu: Salo, Somero (väestö: 59 963)

 Turku (Turun eteläinen ja Turun pohjoinen alue, molemmat noin 97 000 - määritellään myöhemmin)



Linjajohtoa vahvistava johtaminen

• Alueellisen johtamisen nähdään vahvistavan linjajohtamista talouden ja 
toiminnan osalta

• Taustalla on ollut ajatus kokonaisuuksista jotka olisivat toiminnaltaan riittävän 
laajoja, mutta toisaalta ei liian suuria, jotta voidaan varmistaa erityisesti 
toimintamallien yhdenmukaistaminen koko hyvinvointialueella

• Lähtökohtaisesti toiminnan ja talouden kannalta riittävä/hyvä väestöpohja 
terveyskeskuksille on ollut noin 40 000 asukkaan väestöpohja

• Esitetyssä johtamisjärjestelmässä variaatiota tähän on, koska Varsinais-
Suomen alueella on vapaaehtoisia kuntayhtymiä, joiden toiminnan 
hajauttaminen ei ole tässä muutoksessa riskitöntä ja toisaalta operoimme 41 
asiakas- ja potilastietojärjestelmän kanssa, jolloin toiminnan 
yhdenmukaistaminen ja resurssien palvelutarvetta tukeva allokaatio vie aikaa. 



Muutoksen vaikutus johtamiseen

• Alueelle tulee kolmen henkilön operatiivinen johto, joka tehtävä on 
yhdessä vastata alueen palvelutuotannon integraatiosta
• Sote-alueen sotekeskuspalvelujen johtaja/plk

• Sosiaali- ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja/plk

• Ikääntyneiden palvelujen palveluyksikköjohtaja/plk

• Muutoksella vahvistetaan johtamista, jotta toimintatapoja ja prosesseja 
saadaan harmonisoitua

• Vapautetaan resurssia myös järjestäjän tarpeisiin eli enemmän 
strategiseen valmisteluun

• Haasteet: 
• Lähikunnissa on käytössä eri APTJ:t eli henkilöstösynergia ei ole välitön



Toimintatavallinen muutos 

• Asiakasohjauksen rooli kasvaa ja yhdenmukaistaa palvelujen saatavuutta
• Asiakasohjaus: asiakkaalle annettava yleinen neuvonta ja ohjaus tai palvelutarpeen arvioinnin 

perusteella tehtävä palveluohjaus.

• Asiakkaan palvelutarvetta vastaavaa palvelujen saantia seurataan
• Palveluohjaus: asiantuntijan tai ammattihenkilön antama ohjaus, jonka tarkoituksena on 

varmistaa, että asiakas saa palvelutarvettaan vastaavat palvelu.

• Palvelutarpeen arviointi:
• Palvelutarve: asiakkaan todettu tarve saada sellaisia palveluja, jotka asiantuntijan tai 

ammattihenkilön arvion mukaan tukevat asiakasta.
• Palvelutarpeen arviointitoiminta on toimintaa, jossa asiantuntija tai ammattihenkilö arvioi 

asiakkaan palvelutarvetta ja asiakkuuden edellytyksiä yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä sitä, 
millä palveluilla tarpeisiin pystytään vastaamaan

• Terveydenhuollossa palvelutarpeen arviointi toteutuu yleensä hoidon tarpeen arviointina.
• Sosiaaliohjaus on sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeen arviointia, jossa ohjataan asiakas 

palveluihin, tuetaan häntä palvelujen käytössä ja elämänhallinnassa ja tehdään yhteistyötä eri 
tukimuotojen yhteensovittamiseksi. Sosiaaliohjauksesta tehdään erillinen päätös, kun taas 
palveluohjauksesta ei tarvitse tehdä päätöstä.



Miten tullaan asiakkaaksi?

Asiakasohjaus

Neuvonta ja ohjaus
• Eri kanavat, huoli-ilmoitus
• Herätteet
• Dokumentaatio
• Ohjaus palveluihin tai

Palvelutarpeen / hoidon 
tarpeen arviointi

• Arviointiväline, mittari, 
toimintakäytännöt

Palvelu-
katalogi PTV

Digitaalinen 
tuotannonohjaus

”Asiointitili”

Kriteerit = millä 
perusteella palvelu 
myönnetään

Asiakkaan hoidon 
tarpeeseen vastaaminen

Päätös asiakkaan tarpeeseen 
vastaavien palvelujen 

myöntämisestä

Päätös asiakkaan 
asiakasmaksusta

Asiakkaan ohjaaminen tarvetta 
vastaaviin palveluihin = palvelu-
ohjaus; tarvittaessa palvelujen 

koordinointi; seuranta

Kriteerit, jotka viedään 
poliittiseen päätöksen-
tekoon

Alueella 
päätettävät 
asiakasmaksut

Henkilökohtainen 
asiakasohjauspalvelu



Johtamisen muutos

• Organisaatiossa haetaan yleisjohtajuutta
• Halu ja kiinnostus hallintoon, henkilöstöön, talouteen

• Talouden ja toiminnan vastuuhenkilöiden rinnalla sote-palveluissa on 
substanssiasiantuntijuutta
• Sote-keskusjohtajan rinnalla asiantuntijajohtajat, joilla vastuu lääketieteen, 

hoitotieteen, suunterveydenhuollon, kuntoutuksen, perhekeskustyön, mutta ei 
talouden vastuuta

• Sosiaali- ja vammaispalveluissa sosiaali- ja vammaispalvelujohtaja on mahdollisesti 
yksi seuraavista substanssijohtajista: lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelu 

• Huomioitava, että palvelutarpeen, strategian ja palvelustrategian mukainen resurssi 
omaan tuotantoon allokoidaan tulosryhmille ja niiden alla toimiville palvelualueille ja 
toiminnan on tapahduttava siinä raamissa. Tällöin osa resurssia on ulkoisella 
palvelutuotannolla, jonne palveluohjauksen kautta ohjaudutaan, jos oma 
palvelutuotanto ei pysty tuottamaan palvelua tai strateginen linjaus on toinen

• Alueellisten yksiköiden vastaavilla on toiminnan ja talouden vastuu, mutta rajoittuu 
omaan toimintaan



Keskeiset organisatoriset muutokset

• Koska haetaan toiminnallista ja taloudellista hyötyä, niin lähtökohta on 
keskittää johtamista, kuitenkaan tässä vaiheessa tekemättä linjaavia ratkaisuja 
mm palveluverkkoon tai palvelutasoihin, joista tehdään omat päätökset.
• Kuntien vuodeosastotoiminta ml. niihin liittyvä kotisairaalatoiminta keskitetään 

TYKS/sairaalapalveluihin, jotta ns. vuodepaikkalogistiikka on keskitettynä
• Kuvantaminen ja laboratoriopalvelut keskitetään TYKS/sairaalapalveluihin

• Suuri organisatorinen uudistus (34 organisaatiota) edellyttää 
johtamisjärjestelmään hallinnollista uudistusta, mutta 
henkilöstöorganisaatiorakenteessa ei päätetä palveluverkkoon liittyvistä 
asioista.

• Henkilöstöorganisaatio muodostaa rangan, jonka päälle rakentuu mm 
professiojohtamisesta ja prosesseista syntyvät toimintatavat ja näiden 
tarkempi valmistelu käynnistyy välittömästi organisaation rungon 
valmistuttua



Toiminnan ja talouden 
vastuualuejako



TULOSALUETASO

Hyvinvointialuejohtaja

Konsernipalvelut
TYKS /

Sairaalapalvelut
Sote-palvelut

Ikääntyneiden 
palvelut

Pelastuspalvelut
Järjestämisen 

palvelut



JÄRJESTÄMISEN PALVELUJEN TULOSRYHMÄT
Järjestämisjohtaja

Tietojohtamisen 
palvelut

- Kokonaisarkkitehtuuri 
ja tietoarkkitehtuuri

- Tiedolla johtamisen 
määrittely ja prosessin 

koordinointi sekä 
sisäinen asiantuntijatyö

- Tiedonhallinnan 
prosessin omistajuus ja 

koordinointi

- Tietotuotteiden 
kehittäminen ja ylläpito

- Paikkatietopohjaiset ja 
muut analyysit

Hyvinvoinnin ja 
terveyden 

edistämisen 
palvelut

- Osallisuus

-Asiakaskokemus

- Järjestöyhteistyö

- Järjestöavustukset

- Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen 
liittyvä kuntayhteistyö

Tutkimus, 
koulutus, 

kehitys, laatu ja 
kestäväkehitys

- Tutkimuspalvelut

- Opetuksen ja 
koulutuksen 
koordinaatio

- Innovaatiokeskus

- Kestävä kehitys ja 
vastuullisuus

- PMO projektihallinta, 
kehittämishankkeiden 

tuki/-koordinaatio

- VASSO

- Laatujohtaminen

- Asiakas- ja 
potilasturvallisuus

- Lääketieteellinen 
professiovastuu (ThL

57§)

-Hoitotieteellinen 
professiovastuu

- Sosiaalihuollon 
professiovastuu

Strateginen 
suunnittelu ja 

seuranta

- Strategiatyön 
valmistelu, ohjaus, 

seuranta sekä 
strategioiden 

toimeenpanon valvonta

-Toiminnan ja talouden 
seurannan prosessi

- Palveluvalikoima, 
kriteerit, palvelutasot

- Palveluverkon hallinta

- Valmius, 
varautuminen, sote-

valmiuskeskus

- Organisaatio-
turvallisuus ja riskien 
hallinnan periaatteet

Integraatio, 
palvelujen 

suunnittelu ja 
asiakasohjaus

- Asiakassegmentti-
kohtaisen integraation 

toteutuminen:

- Lasten ja nuorten 
palvelujen integraatio

- Työikäisten palvelujen 
integraatio

- Ikääntyneiden 
palvelujen integraatio

- Vammaisten palvelujen 
integraatio

-Yhteistyöalue-
koordinaatio

- Alueen 
palveluprosessit

-Asiakas- ja 
palveluohjauksen 

periaatteet

Kaksikieliset 
palvelut

Strateginen 
hankinta ja 

sopimushallinta

- Strateginen hankinta

- Sopimushallinta

- Palvelutuotannon 
markkinaseuranta ja 

kumppanuudet

- Palvelutuotannon 
valvonnan määrittely ja 

toteutus sekä 
sopimusseuranta 
tuotannon tukena



KONSERNIPALVELUJEN 
TULOSALUEEN TULOSRYHMÄT

Konsernipalvelujohtaja

Kiinteistöpalvelut

IT-palvelut

Talouspalvelut

Hallinto-, operatiivinen 
hankinta ja logistiikka

Henkilöstöpalvelut

Viestintäpalvelut

Tukipalvelut



Johtaja

Asiakirjahallinto

- Kirjaamo

- Arkisto

Laki- ja asiantuntijapalvelut

-Asiantuntijapalvelut

- Hallinnon sihteeristö

- Tietosuojavastaava

- Vaalit

- Lakipalvelut

Hankintapalvelut ja logistiikka

- Kilpailutus-/hankintaprosessien 
ohjaus, suunnittelu ja toteutus

- Logistiikka, materiaalilogistiikka sekä 
varastohallinta

Hallinto-, hankinta ja 
logistiikkapalvelujen palvelualueet



Henkilöstöjohtaja

HR-tuki

-HR Partnerit/-päälliköt

- Toiminnan johtamisen ja 
henkilöstöjohtamisen tuki 

tulosalueille

- Muutosjohtaminen

- HR-viestinnän koordinaatio

- HR controllertoiminto

Palkkahallinto,  
palvelussuhdeasiat ja 
neuvottelutoiminta

- Palkkahallinto

- Palvelussuhdeneuvonta

- Paikallinen neuvottelutoiminta ja 
yhteistoiminta

- Palkka- ja palkkiostrategia, 
henkilöstöedut

Työhyvinvointi ja työsuojelu

- Työsuojelu ja työturvallisuus

- Työkykyjohtaminen

- Työyhteisötuki ja ohjaukselliset 
menetelmät

- Työhyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen kehittäminen

- Työterveyshuoltoyhteistyö

Henkilöstösuunnittelu, 
johtamisen ja osaamisen 

kehittäminen

- Työnantajamielikuva

- Työvoimatarpeen ennakointi ja 
henkilöstösuunnittelu

-Osaamisen kehittämisen prosessit

-Henkilöstö- ja 
johtamiskoulutukset, 

täydennyskoulutus

- Rekrytointi

- Verkko-oppinen

- Oppilaitosyhteistyö

HR-palvelut



Tietohallintojohtaja

Asiakkuuspalvelut
(Toimialakohtaiset IT-palvelut)

- TYKS sairaanhoitopalvelut

- Sote-keskuspalvelut

- Perhe- ja sosiaalipalvelut

- Ikääntyneiden palvelut

- Pelastuspalvelut

IT-konsernipalvelut

- Talouspalvelut

- HR-palvelut

- Kiinteistö- ja tukipalvelut

- Viestintäpalvelut

- Tiedolla johtamisen tuki ja 
tiedonhalllinta

- Muut toimialariippumattomat 
palvelut

IT- ja digikehittäminen

- IT-strategia

- Kokonaisarkkitehtuuri

- Sopimushallinta ja hankinta

- Hankesalkun hallinta

- IT-projektihallinto

- Digikehittäminen

IT-tuotanto- ja 
tukipalvelut 

- Sovellus-, käyttäjä- ja 
laitetukipalvelut

- Kapasiteettipalvelut

- Tietoliikennepalvelut

- Pääte- ja mobiililaitepalvelut

IT-palvelut



Kiinteistöjohtaja

Suunnittelupalvelut

- Masterplan

- Toiminnallinen suunnittelu

- Kiinteistöturvallisuus

Tilahallintapalvelut

- Vuokrauspalvelut

- Tilahallintapalvelut

Rakennuttaminen

- Isot hankkeet

- Talotekniikka

- Rakennuttaminen

Kiinteistöjen kunnossapito

- Käyttötekniikka

- Sähkötekniikka

- Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöpalvelut



Talousjohtaja

Taloussuunnittelu

- Talousarvion valmistelu

- Investointien suunnittelu

- Sisäinen laskenta

- Controller –palvelut

- Kustannuslaskenta, tuotteistus ja 
hinnoittelu

Rahoitus ja vakuuttaminen

- Rahoitussuunnittelu

- Lainasalkun hoito

- Maksuvalmius-suunnittelu

- Leasing

- Vakuuttaminen

Laskentapalvelut

- Kirjanpito

- Ostoreskontra

- Myyntireskontra

- Käyttöomaisuus

- Perintä

Asiakasmaksut

- Asiakasmaksut

- Asiakasmaksujen perintä ja 
maksuaikataulut

- Asiakaspalvelu

- Itsenäistymisvarat

Talouspalvelut



Tukipalvelut

Tukipalvelujohtaja

Tekstiilihuolto
Puhtaanapito ja 

laitoshuolto
Ateriapalvelut Välinehuolto

Lääkintälaitteiden 
huolto

Muu tukipalvelu 
(aula, 

vahtimestari, 
puhelinvaihde ja  

pienten 
kohteiden 

sisälogistiikka)



Viestintäjohtaja

Työyhteisöviestintä Viestintä suurelle yleisölle Viestinnän kehittäminen ja brändi

Viestintäpalvelut



Tuotantojohtaja, Tyks

Tyks Akuutti Psykiatria

Neurokeskus Operatiivinen ja 
syöpätaudit

Tyks Orto

TOTEK (leikkaussalit, 
tehohoito, kipuklinikka)

Medisiininen, 
geriatria

Naisten klinikka
Sydänkeskus

TYKS laboratoriot

Yleislääketieteen ja kuntoutuksen 
osastopalvelut, kotisairaala,  

palliatiivinen keskus

Lasten ja nuorten 
klinikka

Vatsatoimialue
TYKS kuvantaminen

Lääkehuolto Asiantuntijapalvelut

Tulosalueen 
tukipalvelut Asiakasohjaus

TYKS / SAIRAALAPALVELUT 



SOTE-PALVELUT

Tuotantojohtaja

Sote-keskuspalvelut 

Sote-alue 1 Sote-alue 5

Sote-alue 2 Sote-alue 6

Sote-alue 3 Sote-alue 7

Sote-alue 4 Sote-alue 8

Yliopistollinen sote-
keskus

Integraatio ja 
erityisosaamistiimit

Opetusterveysasema

Opetushammashoitola

Keskitetty 
etäpalvelutuotanto

Sosiaali- ja 
vammaispalvelut

Palvelualue 1

Palvelualue 5

Palvelualue 2

Palvelualue 6

Palvelualue 7

Palvelualue 3

Palvelualue 4

Palvelualue 8

Sosiaali- ja 
kriisipäivystys

Sijaishuoltoyksiköt, 
perhehoito

Perheoikeudellinen 
yksikkö

Vammaispalvelujen 
vaativat palvelut

Asiakasohjaus Tulosalueen tukipalvelut



Sote-keskuspalvelujen sisältö

Sote-keskus

Lääkäri- ja 
hoitajavastaanotot

Perhekeskus (sis. 
neuvolapalvelut, 

oppilashuolto, 
perheneuvola, 

psykologipalvelut)  

Ikäkeskus 
(muistihoitajat, 

ikäneuvola, 
avokuntoutus)

Päihde- ja 
mielenterveyspalvelut

Suun terveydenhuolto

Lääkinnällinen 
kuntoutus



Alueelliset sosiaali- ja 
vammaispalvelut

Lapsiperheiden 
palvelut

Lastensuojelun avohuollon 
palvelut

Jälkihuolto

Lapsiperheiden sosiaalityö

Työikäisten 
palvelut

Aikuissosiaalityö- ja ohjaus

Työllistämistä 
edistävät 

sosiaalipalvelut

Päihde- ja 
mielenterveyspalvelut

Vammaispalvelut

Sosiaalityön- ja ohjauksen 
palvelut

Työ- ja päivätoiminta

Asumispalvelut

Arjen tuen palvelut

Omaishoitoa tukevat 
palvelut

Alueellisten sosiaali- ja 
vammaispalvelujen 
sisältö



IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT
Tuotantojohtaja

Kotona asumista tukevat palvelut 
ja ikääntyneiden asumispalvelut

Palveluyksikkö 1 Palveluyksikkö 5

Palveluyksikkö 2 Palveluyksikkö 6

Palveluyksikkö 3 Palveluyksikkö 7

Palveluyksikkö 4 Palveluyksikkö 8

Gerontologinen 
sosiaalityö

Asiakasohjaus- ja 
ostopalveluyksikkö

Tulosalueen 
tukipalvelut



Ikääntyneiden palveluyksiköiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Tilapäinen ympärivuorokautinen 
palveluasuminen 

Yhteisöllinen asuminen ja perhehoito 

Laitoshoito

Resurssipooli

Kotihoito

Omaishoitoa tukevat palvelut

Toimintakykyä ylläpitävät palvelut

Keskitetty etäpalvelu



PELASTUSPALVELUT

Pelastusjohtaja

Operatiivinen toiminta

Pelastustoiminnan palvelut

Ensihoitopalvelut

Riskienhallinta

Onnettomuuksien ehkäisy

Siviilivalmius

Tilanne- ja johtokeskus

Tilannekeskus-toiminta

Komentotoimisto

Tulosalueen hallintopalvelut 
ja palveluohjaus

Pelastustoimen tukipalvelut 
ja resurssienhallinta


