Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen
määrittely, ohjaus ja seuranta
POPsote: Ikäohjelma, rekrytilaisuus 19.2.2021
Hanna Tiirinki & Eeva Liukko
12.1.2021
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Puheenvuoron sisältö
• Palvelukokonaisuudet ja –
ketjut sotepalveluiden
integraation edistäjänä
palvelujärjestelmän eri tasoilla
• PKPK käsikirja
palvelukokonaisuuksien ja
ketjujen työkaluna

PKPK-malli

12.1.2021

Palvelukokonaisuuksien – ja ketjujen sujuvuutta, oikeaaikaisuutta ja kustannusvaikuttavuutta vahvistettava
•

Sote-palveluiden asiakkaan palvelutarpeiden ja odotusten tyydyttäminen, hoidon turvallisuus ja
laadun sekä riskien hallinta että kustannusten kurissa pitäminen ovat palveluiden järjestäjälle haastava
kokonaisuus.

•

Eri tutkimusten mukaan 10 prosenttia väestöstä aiheuttaa 80 prosenttia sosiaali- ja terveyspalveluiden
kustannuksista (Kapiainen ym., 2010; Leskelä ym., 2013). Näistä 38 % pelkästään terveyspalveluiden
käytöstä (Kapiainen ym. 2010).

•

Palvelu- ja hoitoketjuja on kuvattu eri alueilla eri tavoin, mutta yhteisesti sovitut määrittelyt puuttuvat.

•

PKPK:n yhteensovittamisen ongelmat korreloivat merkittävästi kustannuksiin (paljon palveluja
käyttävät).

•

Kehitetyt integraation mallit painottuvat terveydenhuoltoon.

•

Yhteensovittamista tukevia hyviä käytänteitä on kehitetty mittavasti, juurruttamista edistettävä .
•

Esim. Suuntima (Pirkanmaa), Case manager –malli (Päijät-Häme), Yhteisasiakkuus –malli (Siun Sote)

Lähde: Koivisto & Tiirinki 2020 (toim.). Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluissa. Valtioneuvoston selvitys – ja tutkimustoiminta 2020:38.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Tiirinki H & Syrjä V (2020) Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallinen tilannekuva – viranomaisorganisaatioiden roolit ja tietopohja. THL (julkaistaan joulukuussa 2020).
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Kansallisen PKPK-kehittämisen perusta on
lainsäädäntö
•

Jotta eri sosiaali- ja terveyspalvelut muodostaisivat asiakkaan tai
potilaan näkökulmasta toimivan kokonaisuuden, niitä on yhteen
sovitettava (integraatio).

•

Voimassa olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä ei
säädetä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen integraatiosta. On
kuitenkin joitakin säännöksiä, jotka osaltaan edistävät järjestämisen
integraatiota tai ainakin edistävät palvelujen suunnittelua yksittäistä
kuntaa suuremmalla alueella.

•

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (lakiluonnos 8.12.2020) mukaan
”hyvinvointialuilla on vastuu asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
yhteensovittamisesta kokonaisuuksiksi. Hyvinvointialueen on huolehdittava yhteen
sovitettuja palveluja laaja-alaisesti tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden
tunnistamisesta, sosiaali- ja terveydenhuollon tunnistamisesta, sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteensovittamisesta ja palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien
määrittelemisestä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta
hyvinvointialuiden muiden palvelujen kanssa sekä asiakasta koskevan tiedon
hyödyntämisestä eri tuottajien välillä.” (hallituksen esitys https://soteuudistus.fi/he )
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Voimassa olevassa lainsäädännössä on ainakin seuraavat
säännökset ,joilla on merkitystä asiakkaan palvelujen
yhteensovittamisessa:
- potilaslain, 4 a §:n mukainen suunnitelma tutkimuksesta,
hoidosta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta
- sosiaalihuollon asiakaslain, 7 §:n mukainen palvelu- ja
hoitosuunnitelma
- sosiaalihuoltolain 39 §:n mukainen asiakassuunnitelma
- vanhuspalvelulain16 §:n mukainen palvelusuunnitelma
- vammaispalvelulain 3 a §:n 2 momentin mukainen
palvelusuunnitelmaa
- lastensuojelulain 30 §:n mukainen asiakassuunnitelma ja
sitä tarvittaessa täydentävähoito- ja
kasvatussuunnitelma 30 a §
- toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 10 §:n 2
momentin mukainen suunnitelma toiminnasta asiakkaan
itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi
- päihdehuoltolain (41/1986) perusteella laadittava
kuntoutussuunnitelma
- omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 7 §:n
mukainen hoito- ja palvelusuunnitelma.
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PKPK-kehittäminen on osa sote -palvelujärjestelmän
uudistamista
Pääministeri Marinin hallituksen ohjelma:
• ”Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja
erityistason palveluiden yhteensovittaminen eli
integraatio ja eri ammattiryhmien välinen yhteistyö
on saumatonta, jotta palvelut eivät pirstoudu ja
alueilla on edellytykset ja kannuste suunnitella
palveluja kokonaisuutena.”
• ”Palveluiden yhteensovittamisen tavoitteena on
yhtenäiset palveluketjut ja erityisesti paljon
palveluja tarvitsevien ihmisten hoidon ja hoivan
kehittäminen.”
Lähde: Halme S & Tiirinki H (2019) Hajaannuksesta kohti yhteen
sovitettuja palveluita. Työpaperi 27/2019, THL
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Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen ja palvelujen
yhteensovittamisen prosessi on mallinnettu

https://julkaisut.valtioneuvost
o.fi/handle/10024/162382
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PKPK kehittäminen käynnistynyt alueilla
Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus –kehittämisohjelmalla
on viisi päätavoitetta:
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 yhteen
toimivuuden varmistaminen
5. Kustannusten nousun hillitseminen.

Otteita Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus kehittämisohjelman
hankesuunnitelmista:
• ”Tavoitteena on luoda mallit ja toimintatavat, joilla sosiaali- ja
terveydenhuollon uudessa palvelurakenteessa voidaan toteuttaa
palveluintegraatio ja eheät palveluketjut”. (Pohjois-Pohjanmaa)
• ”Uudistuksen ydinviestinä on ”ihminen edellä”. Sosiaali- ja
terveyspalveluja kehitetään ja sovitetaan yhteen toimiviksi
palveluketjuiksi.” (Pirkanmaa)
• ”Tavoitteena on moniammatillisen ja -toimijaisen yhteistyön ja
systeemisen työotteen vahvistaminen selkeyttämällä vastuita
palveluketjuissa. Eri asiakasryhmien palveluketjuja kehitetään
hyödyntäen tiedolla johtamista ja tekoälyratkaisuja. Palveluketjut
pilotoidaan, ja niiden johtamisessa hyödynnetään systeemistä
johtamismallia. ”(Satakunta)
• ”Suun terveydenhuolto pitkäaikaissairaiden hoitoketjujen
kehittäminen: Diabetes-asiakkaiden suun th: n tarpeen
tunnistamismallin ja pilotoinnin toteutuminen. Tavoite:
Hoitoketju mallinnettu, pilotointi toteutettu.” (Kanta-Häme)
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Palvelukokonaisuuksia ja –ketjuja
kehitetään asiakasta varten
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Asiakas palveluviidakossa?

Kuva: Integraatiofoorumi, terveysasemien asiakkaiden moninaiset tarpeet, miten niihin vastataan vaikuttavasti? Pikkujämsä S & Koivisto A (26.11.2019).

Esimerkkejä saman asiakasryhmän
palveluketjujen kuvaamisesta
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Yhteenvetona: Palvelukokonaisuudet ja -ketjut edistävät järjestelmän
laatua, tuottavat arvoa sekä rakentavat sote-integraatiota
Laatu ja vaikuttavuus
Sosiaali- ja terveyspalveluissa laatu on parhaaseen käytettävissä
olevaan tietoon tai näyttöön perustuvaa palvelua, joka tuottaa
kansalaisille hyvinvointia ja pyrkii terveyden ja hyvinvoinnin
maksimointiin ja riskien minimointiin.

Arvo
Arvoa (value) on pyritty määrittämään saatavan palvelun positiivisella
vaikutuksella elämänlaatuun sekä terveyteen, mutta myös
muutoksilla kustannuksissa, laadussa ja ennustettavuudessa.
Asiakaslähtöisyys on arvon määrittelyn ja sen tuottamisen ytimessä.

Sote-integraatio
Sote-integraatio tarkoittaa, että asiakas saa palvelunsa oikeaaikaisesti ja saumattomasti. Palveluja yhdistetään asiakkaan
tarpeiden perusteella.
Kuvio: mukaillen Tiirinki H (2014) Näkyvien ja piilotettujen merkitysten rajapinnoilla – Terveyskeskukseen liittyvät kulttuurimallit asiakkaan näkökulmasta. Universitas Ouluensis D 1241.
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Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen
määrittelyn, ohjauksen ja seurannan käsikirja
Käsikirja on julkaistu verkkojulkaisuna 25.11.2020.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-581-0

Käsikirja syntyi palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen
kehittämisverkostossa (PKPK) vuosina 2018–2020.
Verkoston työpajoihin osallistui noin 60 kuntien ja
kuntayhtymien sote-asiantuntijaa sekä sosiaali- ja
terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja THL:n
asiantuntijoita.
Käsikirja on tarkoitettu arjen tueksi ja työkaluksi palvelujen
järjestäjille, joiden tehtävänä on määritellä, ohjata ja
seurata paikallisia palvelukokonaisuuksia ja
palveluketjuja.
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Palvelukokonaisuuksien
ja palveluketjujen määrittelyn ja
kehittämisen jatkuva kehä
• Kolme tehtäväkokonaisuutta ja
yhdeksän osatehtävää

• Monialainen ja osallistava työskentely
• Asiakaslähtöinen toteutus
• Tiedolla johtaminen
• Jatkuva muutos ja kehittyminen
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OSA 1: Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittely
Tehtävä 1. Tilanneanalyysi
Luodaan käsitys alueen väestöstä ja sen ominaispiirteistä, palvelujärjestelmästä,
palveluista ja niiden käytöstä sekä asukas- ja asiakasryhmien palvelutarpeista.
Tehtävä 2. Segmentointi

Tavoitteena on tunnistaa ja ennakoida hyvinvoinnin ja terveyden riskejä, haavoittuvassa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja myös poikkeuksellisia palvelutarpeita.
Tehtävä 3. Tavoitteiden määrittely
Määritellään palvelukokonaisuuden tai -ketjun päätavoite, asiakastyön tavoitteet sekä
palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tavoitteet.
Tehtävä 4: Mittareiden ja tietolähteiden määrittely
Määritellään mittarit, joilla seurataan palvelukokonaisuuden ja/tai -ketjun tavoitteiden
toteutumista väestö- ja palvelujärjestelmätasolla mutta myös asiakaskohtaisesti.

Tehtävä 5: Mallintaminen
Määritellään palvelukokonaisuuteen/ketjuun kuuluvat palvelut ja sovitaan mm.
yhteensovittamisen säännöistä ja periaatteista.
Tehtävä 6: Toimeenpanon suunnittelu ja toteutus
Sovitaan palvelukokonaisuuden/ketjun implementoinnin edellyttämistä toimenpiteistä,
kuten aikataulutuksesta, vastuista ja asiakkaiden osallistumisesta.
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OSA 2: Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen ohjaus

OSA 3: Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen seuranta

Tehtävä 7: Ohjauksen keinojen valitseminen

Tehtävä 9: Seurannan organisointi

Palvelujen ohjauksessa voidaan käyttää useita ohjauskeinoja
yhtäaikaisesti, esimerkiksi normiohjaus, informaatio-ohjaus,
resurssiohjaus ja dialoginen ohjaus.

Varmistetaan tiedolla johtamisen edellytykset ja toteutus, mm.
•

Miten palvelukokonaisuudet ja -ketjut toteutuvat niille
asetettujen tavoitteiden ja määritysten suuntaisesti ja
mukaisesti?

•

Miten toimintaa voidaan ohjata seurantatiedon perusteella?

Tehtävä 8: Vuoropuhelun (dialogin) suunnittelu
Sovitaan tavoista toteuttaa säännöllistä vuoropuhelua eri
toimijoiden kesken (järjestäjät, tuottajat, asiakkaat).
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Esimerkki palvelukokonaisuudesta
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• Käsikirjan sisältö perustuu PKPK-verkostossa käytyihin
keskusteluihin ja sote-ammattilaisten näkemyksiin.
• Käsikirja on käytännönläheinen ja selkeä, jotta se helpottaisi
monimuotoisten palvelujen integroitua järjestämistä.
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Käsikirjassa painotetaan
• yhteiskehittämistä ja asiakasosallisuutta sekä
• jatkuvaa muutosta ja tiedolla johtamista.
Käsikirjassa on Innokylä-linkit
• PKPK-verkoston työpajojen aineistoihin
• yhteiskehittämisen ja tiedonkeruun menetelmiin sekä
• asukas- ja asiakas/profiilien ja persoonien työkaluun.

ILMIÖKARTTA (Visualisointi: Hellon &THL)
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Käsikirjan merkityksellisyys muodostuu
käytännön PKPK- kehittämistyön ja sen
soveltamisen kautta
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Kiitos!
Hanna Tiirinki hanna.tiirinki@thl.fi
Eeva Liukko eeva.liukko@thl.fi
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