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Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että samaan sairaanhoitopiirin

kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma.

Suunnitelma hyväksytään sairaanhoitopiirin valtuustossa.

Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin

alueen kunnissa keväällä 2013 ja VSSHP:n valtuustossa 11.6.2013.

Suunnitelman päivitys vuosille 2017–2018 hyväksyttiin alueen kunnissa syksyllä

2016 ja VSSHP:n valtuustossa 29.11.2016. Päivityksen yhteydessä sisältöä

laajennettiin terveydenhuollosta koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon.



Päivitys vuosille 2019 - 2020

Varsinais-Suomen sote-johtajien kokouksessa syyskuussa 2018 tehtiin päätös päivittää Varsinais-
Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2019-2020.

Valmisteilla olevassa päivityksessä on hyödynnetty sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa tehtyä
sisällöllistä kehittämistä sekä valmistelua ohjanneita periaatelinjauksia

Järjestämissuunnitelmassa nostetaan teemakohtaisesti esiin kehittämisen kärkikohteita, joissa
kehitettyjä uusia toimintamalleja voidaan ottaa käyttöön kuntien ja kuntayhtymien omilla päätöksillä.



Valmistelun periaatteet

Asiakas ennen organisaatiota 

Varmistetaan oikea-aikainen palveluihin pääsy

Vahvistetaan ennaltaehkäiseviä- ja peruspalveluja, jotka ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita

Uudistetaan palvelut digitaalisuus huomioiden

Rahojen pitää riittää!



Kantavana teemana palveluintegraatio

• Tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä

• perus- ja erikoistason palvelujen yhtenäistä kokonaisuutta että

• kahden tai useamman erillisen sosiaali- ja terveydenhuollon profession tai organisaation

tarjoaman palvelun yhdistämistä toimivaksi kokonaisuudeksi.

• Tavoitellaan palvelukokonaisuuksien yhtenäisyyttä, joka voi toteutua vertikaalisena tai horisontaalisena.

• Järjestämissuunnitelmaan sisältyvässä kehittämistyössä keskitytään nimenomaisesti sellaisiin

toimenpiteisiin, jotka edellyttävät sektori- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä.

Anna Arola-Järvi



Vaikuttavuus syntyy yhteistyössä. Tämän 
vuoksi  palvelujen yhteensovittaminen 
(integraatio) on niin tärkeää!

Luo myös tarpeen tarkastella asiakkuuksia
yli sote-järjestämisvastuun (esim. kunnan 
muut toimialat, kasvupalvelut, 3. sektorin 
palvelut)

Miksi haemme palveluintegraatiota?

Kuva: Oksanen ja Pakarinen, mukaillen Jonna Heliskoski, 

Leadcons Oy, teoksessa Vaikuttavuuden askelmerkit, Sitra 
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Päivitys vuosille 2019 - 2020

Järjestämissuunnitelman päivityksessä sovitaan teemakohtaisesti yhteisistä kehittämiskohteista 
seuraaviin kokonaisuuksiin liittyen: 

• Terveyskeskuspalvelut ja erikoissairaanhoitoyhteistyö

• Akuuttipalvelut 

• Suun terveydenhuolto

• Ikääntyneiden kuntoutus-, hoito- ja hoivapalvelut

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

• Työikäisten sosiaalipalvelut

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Vammaispalvelut

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

• ICT ja sähköisen asioinnin kehittäminen

• Tietojohtaminen 

• Palveluntuottajien ohjaus ja valvonta (omavalvonta ja laadunhallinta)



Alueellista kehittämistä ja palvelujen pilotointia koordinoidaan yhteisen, alueellisen foorumin kautta. Alueellisena

foorumina toimii LAPE-muutosohjelman ohjausryhmä

Kehitetään ”Varsinaissuomalainen perhekeskus” –konsepti ja tuetaan konseptin mukaisen toiminnan käyttöönottoa

alueen kunnissa.

 Laaditaan yhteistyössä kansallisten ja Länsirannikon (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa) toimijoiden kesken

yhteinen suunnitelma Länsirannikon Osaamis- ja tukikeskuksen toiminnan sisällöstä ja organisoinnista.

 Lastensuojelun kehittämiseen liittyen selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää uudenlaisia hankintakäytäntöjä

lastensuojelussa, tuetaan systeemisen tiimimallin koulutusta ja käyttöönottoa kunnissa sekä viimeistellään alueen

kuntien käyttöön lastensuojelun käsikirja (jota laadittu Lupa Auttaa –hankkeessa 2018)

Valmistellaan perheoikeudellisten palvelujen kokoaminen maakunnallisesti toimivaan perheoikeudelliseen yksikköön.

Tavoitteena on aloittaa toiminta yhteisessä yksikössä vuoden 2020 alusta lukien.

 Laaditaan toimintasuunnitelma siitä, miten alueella voidaan jatkossa koota nykyistä yhtenäisempää tietoa

asiakaskokemuksesta

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kärkikohteet



• Lausuntokierros kunnissa ja kuntayhtymissä meneillään

– Lausunnot pyydetty 20.6.2019 mennessä

• Hyväksyminen kunnissa ja kuntayhtymissä alkusyksyllä 2019

– Lähtökohtana pidetty, että VSSHP:n valtuusto kokoontuu alkusyksyllä 

ylimääräiseen kokoukseen, jossa suunnitelma käsitellään. 

Käsittely kunnissa ja kuntayhtymissä


