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Valtio, kunnat ja kuntayhtymät ja asukkaat etsivät yhdessä uusia tapoja kehittää sote-palveluja. 

Lopulliset palvelut ja toimintamallit syntyvät maakunnissa kokeilujen kautta, asiakaskokemusten ja -palautteen perusteella. 

Palvelujen parantaminen vaatii kaikilta toimintatapojen muutosta.

Asiakkaalle uudet palvelut lisäävät joustavuutta ja valinnanvapautta sote-palvelujen käyttöön. 

Asiakas saa paremmin tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen ja omahoitoon ja löytää sote-palvelut helpommin. 

Palvelulupaus

Maakunnat määrittävät, 

millaiset ja minkätasoiset

sote-palvelut ne tarjoavat 

asukkailleen. Minimitaso 

on määrätty laissa.

Maakunnat tekevät 

palvelulupauksen yhdessä 

asukkaidensa kanssa. 

Työssä hyödynnetään 

asiakkaiden osallistumisen 

toimintamallia.

Asiakkaiden 

osallistumisen 

toimintamalli

Asukkailta ja asiakkailta 

kerättyä kokemustietoa  

käytetään palvelujen 

parantamiseen.

Asukkaat ja asiakkaat 

voivat osallistua palvelujen 

suunnitteluun, 

kehittämiseen ja arviointiin 

sekä vaikuttaa  

päätöksentekoon.

Palvelusetelikokeilu

Valinnanvapauden 

toteuttamisen toimintamalleja 

kokeillaan nykylainsäädännön 

pohjalta. 

Kokeilujen tuloksena on 

asiakkaalle parhaat 

toimintamallit palvelujen 

valitsemiseen sekä tuottajille 

ja järjestäjille 

palvelusisältöjen 

kehittämiseen. Tavoitteena 

on myös nopeuttaa hoitoon 

pääsyä.

Omahoidon sähköiset

palvelut

Sähköiset palvelut 

täydentävät ja korvaavat 

nykyisiä palveluja. Sähköiset 

kanavat lisäävät asiakkaiden 

valinnanmahdollisuuksia.

Palvelujen digitalisointi antaa 

mahdollisuuden saada  

palveluja tasapuolisesti 

asuinpaikasta riippumatta.

Asiakkaat saavat palvelut 

nopeammin.  

Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit -
asiakas keskiöön

Asumisperusteisen sosiaaliturvan uudistaminen | Perustulokokeilu



Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden 

osallistumisen toimintamalli

Osahankkeessa kehitetään asiakkaiden osallistumisen valtakunnallinen 
toimintamalli, joka

• ottaa asiakkaat mukaan tasavertaisina kumppaneina palveluiden 
suunnitteluun, tuottamiseen ja kehittämiseen maakuntien järjestämisvastuulla 
olevassa sosiaali- ja terveydenhuollossa  myös palvelulupaus

• tehostaa palvelujen oikea-aikaista kohdentumista ja väestön 
palvelutarpeisiin vastaavuutta arvioimalla yhdessä asiakkaiden kanssa 
palvelukokemuksia ja kehittämisideoita

• parantaa henkilöstön ymmärrystä väestön palvelutarpeista ja väestön 
ymmärrystä palvelutoiminnasta edistäen asiakkaiden itsenäistä selviytymistä

• tuottaa mallin, kuinka asiakkaiden kokemustieto ja kehittämisideat välittyvät 
virkamiesjohdolle ja poliittiseen päätöksentekoon.
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Miten tätä tavoitellaan

• 5 alueellista pilottia 

• ¨Etelä-Pohjanmaalla kehitetään ja kokeillaan ”Aktiivisen kohtaamisen 

foorumia”, joka on sähköinen alusta eri toimijoiden välisille kohtaamisille.

• Keski-Suomessa mallinnetaan kehittäjäkumppanuuden muotoja 

erityyppisten kokeilujen kautta ammattilaisten sekä 

kokemusasiantuntijoiden, kehittäjäasiakkaiden, järjestötoimijoiden ja 

asukkaiden kanssa. Mallinnusta testataan neljässä eri pilotissa 

erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, sosiaalisessa 

kuntoutuksessa ja kuntien hyvinvointityössä
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Miten tätä tavoitellaan

• Etelä-Karjalan pilotin tavoitteena on laatia asiakkaiden osallisuutta 

vahvistava maakunnallinen osallisuusohjelma. Asiakasosallisuustieto 

pyritään saamaan osaksi Eksoten tietojohtamisen mallia ja 

raportointijärjestelmää.

• Lapin pilotin tavoitteena on luoda Lapin maakuntaan asiakasosallisuuden 

toimintamalli, joka on valmis otettavaksi käyttöön maakunnallisessa sote-

rakenteessa.

• Kanta-Hämeessä etsitään asiakkaista edelläkävijöitä, palveluiden aktiivisia 

käyttäjiä. Yhdessä edelläkävijöiden kanssa voidaan jatkossa kehittää 

palveluita
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Miten tätä tavoitellaan

• työpajatyöskentelystä haetaan näkemystä ja ideoita

• muiden kärkihankkeiden kanssa tehdään yhteistyötä ja 

mahdollisesti poikkileikkaava selvitys niissä tehdystä 

asiakasosallisuuteen liittyvästä työstä

• hyödynnetään myös muu asiakasosallisuuden kehittämiseen 

liittyvä työ (THL, STM, kunnat, maakunnat, sairaanhoitopiirit)

• maakuntien valmisteluun tuotetaan tukea myös tähän 

teemaan liittyen (alueuudistus.fi  järjestämisen käsikirja)
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Millainen toimintamalli on mahdollinen

• onko olemassa yhtä tapaa asiakasosallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden 

toteuttamiseen?

• mikä on ja voi olla valtion ohjauksen rooli 

• lainsäädäntö, minimistandardit, hyvät toimintatavat, asiakasosallisuuden eri 

tasot huomioituina 

• kokemusasiantuntijoiden toiminnan organisoitumiseen jo hyviä 

toimintamalleja, jotka kootaan

• tavoitteena prosessin kuvaus joka huomioi eri tasot ja tarjoaa tukea ja hyviä 

käytäntöjä
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Sairaanhoitopiirien kehittämistyö

• sairaanhoitopiireillä hyvin järjestäytynyttä kehittämistyötä terveydenhuollon 

asiakkuuteen ja osallisuuteen liittyen

• Vaativissa erikoissairaanhoidon palveluissa potilas ja hänen läheinen voi 

osallistua ja vaikuttaa mm. antamalla palautetta saamastaan palveluista, 

toimimalla vertaistukijana järjestöjen kautta, osallistumalla palveluiden 

suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin koulutettuna 

kokemusasiantuntijana ja kokemustoimijana tai toimimalla asiakasraadissa. 

Asiakasraati toimii sairaalassa osallisuuden toimielimenä. Lisäksi potilas voi 

koulutettuna kokemusasiantuntijana ja kokemustoimijana osallistua ja toimia 

myös johtoryhmän jäsenenä (Heli Bäckmand, Lang Leena, Mäkynen 

Sanna)
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Kiitos!
stm.fi @STM_Uutiset


