
Sopeuttamisohjelman toimenpiteet / Hyvinvointitoimiala 4.12.2019
Kehittämisen kohde Toimenpiteet Talousvaikutus yhteensä M€ vuosina 2020-

2022
Vastuuhenkilö Aloitusajankohta Kehittämismalli

1. Vanhuspalvelujen rakennemuutos Lisätään tehostetun palveluasumisen paikkoja sekä lyhytaikaisen intervallihoidon käyttöä 
tulevien 5 vuoden aikana.

Lisätään merkittävästi välimuotoisten asumispalvelujen tarjontaa tulevien 5 vuoden aikana. 
Tavoitteena on nostaa välimuotoisten asumispalvelujen kattavuus 3 %:iin 75 vuotta 
täyttäneistä. 

Luovutaan vanhuskeskusten pitkäaikaisesta laitoshoidosta sekä kotihoidon 
intensiivisimmästä palveluluokasta seuraavan 5 vuoden aikana. 

Yhtenäistetään kotihoidon eri palveluluokkien kriteerit ja palvelutuotannon muodot. 

Perustetaan psykogeriatrinen asumisyksikkö yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Tällä 
kohennetaan vanhuspalvelujen kyvykkyyttä vastata haastavien asiakkaiden yksilöllisiin 
asumispalvelutarpeisiin. Turun kaupunki tarjoutuu toiminnan vastuukunnaksi. 

Yhteensä vuosina 2020 - 2022 15,053 M€

Vuonna 2020 2,906 ME

Vuonna 2021 5,043 M€

Vuonna 2022 7,104 M€

Talousvaikutus tässä kokonaisuudessa on 
laskennallinen. 

Rakennemuutoksen euromääräinen 
säästövaikutus on arvioitu suhteessa 
perusuran mukaiseen kasvuennusteeseen. 
Perusura on laskettu vuoden 2018 lopun 
palvelurakenteella olettaen, että 
rakennemuutosta ei toteuteta. 

Kyseessä on siis arvioidun kustannusten 
kasvun leikkaaminen. 

Antti Parpo 2019 Kyllä

2. Siirtoviiveen minimoiminen (ks. myös vanhuspalvelut osana 
integroituja sote-palveluja)

Kokonaisvaltainen asiakkaiden kotiuttamisprosessin uudistaminen ja tehostaminen. 

Edellyttää muutoksia palveluprosesseihin ja palvelujen tuottamistapoihin sekä resurssien 
uudeelleen kohdentamisia vanhuspalveluissa, terveyspalveluissa sekä sairaalapalveluissa. 
Lisäksi prosessikehittämistä tulee toteuttaa yhdessä VSSHP:n kanssa. 

Yhteensä vuosina 2020 - 2022 2,3 M€

Vaikutus kohdentuu kokonaisuudessaan 
vuodelle 2022

Jane Marttila 2020 Kyllä

3. Sairaalatoiminnan kehittäminen 1. Käynnistetään Turun kaupungin erikoissairaanhoidossa erillisvalmistelu työnjakojen 
selkeyttämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi Turun sairaalapalveluiden akuutin ja 
kuntouttavan osastoryhmän (~kaupunginsairaalan ja Kaskenlinnan sairaalan) sekä Tyksin 
palvelujen välillä. 

2. Sairaalan vuodeosastoilla toimintatapojen muuttaminen, kuten sisäisistä osastosiirroista ja
sisäisestä jonotuksesta luopuminen, osaston käytäntöjen tarkastelu mm. henkilötyövoiman 
käytön osalta, laadun varmistamisen ja potilasturvallisten menetelmien käytännöt (hukan 
poistaminen, check-listat, yhtenäiset osastot ja toimintakäytännöt)

Yhteensä vuosina 2020 - 2022 2 M€

Vaikutus  vuonna 2021 1 M€

Vaikutus vuonna 2022 1 M€

Katariina 
Kauniskangas

2020 Kyllä

4. Sairaalatoimintojen tiiviimpi yhteistyö Kaupunginsairaalan ja TYKS:n tukitoimintojen- ja apuvälinepalvelujen yhdistäminen. Ei erillistä nimenomaisesti  tälle toimenpiteelle 
kohdennettua talousvaikutustavoitetta. 
Kustannusvaikutus on huomioitu kohdassa 3. 
"Sairaalatoiminnan kehittäminen". 

Max Lönnqvist 2020 Kyllä

5. Hyvinvointitoimialan henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Kehitetään toimialan henkilöstön työhyvinvointia lisäämällä työntekijöiden itseohjautuvuutta, 
parantamalla työn hallintaa, parantamalla työskentelyolosuhteita (mm. toimitilat)

Yhteensä vuosina 2020 - 2022 2 M€

Vuonna 2021 1 M€

Vuonna 2022 1 M€

Kustannussäästöä tavoitellaan 
sairaspoissaolejen määrän laskulla ja 
sijaistarpeen vähenemisellä. 

Tuuli Lindström 2020 Ei

6. Mielenterveys- ja päihdepalvelut osaksi terveyskeskuspalveluita. 
(Kytkös terveyskeskuskonseptin uudistamiseen)

Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen ja 
avopalvelutoimipisteiden perustaminen huomioiden terveyspalvelujen rinnalla integroidusti. 
Erikseen päätettävissä terveyskeskuksissa pilotoidaan ”collaborative care” yhteistyömallia 
valitussa asiakasryhmässä (esim. geriatria, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat), jossa hoito 
toteutetaan moniammatillisesti. 

Yhteensä vuosina 2020 - 2022 1,5 M€

Vaikutus kohdentuu vuodelle 2021. 

Säästöä tavoitellaan psykiatrisen 
erikoissairaanhoidon kustannuksista. 

Petri Salo 2020 Kyllä
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7. Raskaamman tuen palvelut Systeemisen sosiaalityön toimintamallin (Hackney-malli) käyttöönotto. Systeemisellä 
työotteella asiakasprosessit paremmin hallintaan ostopalvelujen käytön hillitsemiseksi  - 
pohjoinen alue vahvemman resurssoinnin kokeilualueena. 

Lisäksi perhehoidon rekrytointia ja tukea kehitetään kuntien yhteistyönä, jotta saadaan 
entistä useampi lapsi sijoitettua perhehoitoon.

Omien pitkäaikaislaitoksien toiminnan profilointi ja kehittäminen: avohuollon sijoituksia, 
vahvempaa psykiatrista osaamista.

Yhteensä vuosina 2020 - 2022 1,35 M€

Vaikutus vuonna 2020 0,85 M€

Vaikutus vuonna 2021 0,5 M€

Säästöä tavoitellaan huostaanottojen purun 
sekä lastensuojelun asiakkuuksien 
vähentämisen kautta. 

Sirpa Kuronen 2019 Ei

8. Asiakasmaksutuottojen lisääminen Lautakunta tarkistaa asiakasmaksuja siten, että euromääräinen tavoite saavutetaan. 

Samalla terveysasemien maksupäätteiden käyttöönottoa kiirehditään ja mahdollinen 
sairaanhoitajakäynnin maksu otetaan käyttöön, vasta kun maksu voidaan periä 
maksupäätteellä terveysasemalla. Toimenpiteen 33 mukainen käyttöönotettava digitaalinen 
etävastaanottopalvelu lieventää asiakasmaksujen käyttöönoton mahdollisia vaikutuksia 
palveluiden kysyntään.

Maksuvapautukset säilyvät ennallaan. Selvitetään korkeakouluopiskelijoiden 
maksuvapautusten muutoksia kun AMK-opiskelijat ovat YTHS:n piirissä 2021 huolehtien 
kuitenkin palvelusta YTHS:n kiinni ollessa.

Yhteensä vuosina 2020 - 2022 0,7 M€

Talousvaikutuksen kohdentuminen eri vuosille 
on vielä täsmentämättä. 

Max Lönnqvist 2020 Ei

9. Teknologian hyödyntäminen vanhuspalveluissa Otetaan kotihoidossa koneellinen lääkejakelu ja lääkerobotti. Lääkerobotin käyttöönoton 
edellytyksenä on, että se on toiminnallisen ja taloudellisesti perusteltua.

Kehitetään ja toimeenpannaan edelleen KomPAssi-hankkeen jatkumona monikanavaista 
vanhusten palveluohjausta

Otetaan kotihoidossa käyttöön etäkäynnit joko vanhuspalvelujen tai koko hyvinvointitoimialan
keskitetyllä mallilla

Otetaan kotihoidossa käyttöön etäkonsultaatiomahdollisuudet kotihoidon, vanhusten 
asumispalveluyksiköiden ja terveyskeskusten/sote-keskusten ammattilaisten välille. 
Toteutettava hyton toimialan ohjauksessa keskitetyllä malilla. 

Yhteensä vuosina 2020 - 2022 0,99 M€

Vuonna 2020 0,165 M€

Vuonna 2021 0,33 M€

Vuonna 2022 0,495 M€

Taloudellisia vaikutuksia haetaan 
kotihoidon kustannustehokkuuden 
lisääntymisellä. Rutiinikotikäynneistä 
vapautetaan virtuaalisten käyntien avulla 
hoitoresurssia vaativan hoidon tarpeessa 
olevien asiakkaiden kotikäynteihin. 

Sari Ahonen 2019 Kyllä

10. Mielenterveys- ja päihdepalvelut (perustaso, nuorten 
mielenterveyspalvelut, päihdehuolto ja asumispalvelujen 
kustannusten hillintä)

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen palvelurakenteen keventäminen: Tehostettu 
SAS-toiminta – osaamisen vahvistaminen henkilöstöjärjestelyillä. Ostopalvelujen toiminnan 
tehostaminen ulkopuolisen palvelutuottajan tuella, hankinta valmistelussa.

Perustason mielenterveyspalvelujen kehittäminen: Yhteistyötä terveyspalvelujen ja VSSHP:n
kanssa. 

Päihdehuollon palvelut: Monipalvelukeskuksesta on suunnitelma. Monipalvelukeskus 
tukirakenteena päihdekuntoutujien itsenäiseen asumiseen siirtymiselle

Nuorten mielenterveystyön kehittäminen: Psykiatriset sairaanhoitajat kouluissa pystyvät 
nopeaan tukeen ja hoitoon erikoissairaanhoidon osaamisella, mahdollisuus toimia koulun ja 
kodin välimaastossa. Koulujen ja oppilaitosten merkitys toimintaympäristönä auttamiselle 
kasvaa koko ajan 

Yhteensä vuosina 2020 - 2022 1,1 M€

Vuonna 2020 0,75 M€

Vuonna 2021 0,35 M€

Taloudellisia vaikutuksia haetaan 
lähetteiden vähenemisellä 
nuorisopsykiatriaan.

Toimenpiteen turvin vähennetään 
kiireellisten ja pitkäaikasten lastensuojelun 
sijoitusten tarvetta. 

Asumispalvelujen käytöstä haetaan säästöä 
palvelurakenteen keventämisellä. 

Annie Turunen 2020 Kyllä

11. Lastensuojelun sijoitukset Oman tuotannon lisääminen ja ostopalvelujen vähentäminen lastensuojelun sijoituksissa. 
Tukihenkilötoimintaan omaa henkilökuntaa, korvaa nykyisiä ostopalvelutyöntekijöitä. Lisäksi 
ostopalvelujen korvaaminen vahvemmin omalla tuotannolla, ensimmäisenä yksi osasto uusi 
vastaanottokotiosasto.

Yhteensä vuosina 2020 - 2022 0,7 M€

Vuonna 2020 0,35 M€

Vuonna 2021 0,35 M€

Eira Virolainen 2020 Kyllä
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12. Vanhuspalvelujen hallinnollisen työn tehostaminen Otetaan käyttöön jo käynnissä olevan hankintaprosessin jälkeen kotihoidon 
optimointijärjestelmä ja luovutaan samassa yhteydessä alueellisista työaikajärjestelijöistä. 

Hyödynnetään sähköisiä rekrytoinnin työkaluja ja toteutetaan sijaisten rekrytointi keskitetysti 
omana toimintana tai hyödynnetään rekrytointipalveluja tuottavia yrityksiä.

Tehostetaan ja laajennetaan varahenkilöstöjärjestelmiä ja resurssipoolia
.
Siirretään kaikki vanhuspalvelujen asiakasmaksupäätöksenteko resursseineen 
hyvinvointitoimialan maksutoimistoon.

Turun kaupunki toteuttaa ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinnan käänteisellä 
kilpailutuksella ja tuottajien ilmoittautumismenettelyä hyödyntäen.

Tavoitteeksi tulee asettaa tuloista riippumatta asiakkaan vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen tuottajien valinnassa

Yhteensä vuosina 2020 - 2022 0,65 M€

Vuonna 2020 0,15 M€

Vuonna 2021 0,25 M€

Vuonna 2022 0,25 M€

Sari Ahonen 2020 Kyllä

13. Kotihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Kehitetään kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia lisäämällä työntekijöiden itseohjautuvuutta, 
parantamalla työn hallintaa, parantamalla työskentelyolosuhteita (mm. toimitilat)

Yhteensä vuosina 2020-2022 1 M€

Vuonna 2020 0,5 M€

Vuonna 2021 0,25 M€

Vuonna2022 0,25 M€

Kustannussäästöä tavoitellaan 
sairaspoissaolejen määrän laskulla ja 
sijaistarpeen vähenemisellä. 

Anne Vuorinen 2020 Ei

14. Palvelutarpeen arvioinnin keskittäminen Kehitetään ja otetaan käyttöön keskitetty palvelutarpeen arvioinnin yksikkö, johon 
sisällytetään nykyiset arviointia ja palvelupäätöksiä tekevät ryhmät.

Järjestämissuunnitelmassa määritellään keskitetyn palvelutarpeen arviointimallin 
laajentuminen (KomPAssi) laajentaminen työikäisten ja vammaisten palveluohjaukseen).

Yhteensä vuosina 2020-2022 0,49 M€

Vuonna 2020 0,24 M€

Vuonna 2021 0,25 M€

Kirsi Kiviniemi 2020 Kyllä

15. Ostopalvelujen kustannusten hillintä - Lastensuojelun hankintojen 
kehittäminen 

Lastensuojelun kehittämiseen liittyen selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää uudenlaisia 
hankintakäytäntöjä lastensuojelussa. Uusi lastensuojelun palvelujen kilpailuttamiskierros 
käynnistymässä, esitys lautakuntaan alkusyksystä. Dynaaminen kilpailuttaminen, 
kumppanuusperustainen hankinta – myös menetelmällä on vaikutusta tuleviin kustannuksiin. 

Yhteensä vuosina 2020 - 2022 0,6 M€

Vuonna 2021 0,4 M€

Vuonna 2022 0,2 M€

Taloudellisia vaikutuksia haetaan 
sijaishuollon kustannuksista 
kilpailutushyötynä.

Sirpa Kuronen 2020 Kyllä

16. Kehitysvammaisten palvelutarpeen kartoittaminen Kehitysvammaisten palvelutarpeen kartoitus, asumispalveluista kotihoidon avulla itsenäiseen
asumiseen tai kevyempään asumispalvelumuotoon.

Yhteensä vuosina 2020-2022 0,55 M€

Vuonna 2020 0,35 M€

Vuonna 2021 0,1 M€

Vuonna 2022 0,1 M€

Kaisa Kiiski 2020 Kyllä
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17. Terveyskeskuskonseptin uudistaminen / Terveysasemien 
toimintamalliuudistus

Kuvataan terveyspalvelujen palvelutuotannon nykytila ja suunnitellaan sekä toimeenpannaan
terveyskeskuksen toimintamalliuudistus ja konseptiuudistus.

Toimintamalliuudistus: Kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet terveysasemien siirtymiseksi tiimi-
malliseen työskentelyyn. Tiimimallista työskentelyä toteutetaan terveyskeskuksissa sekä sote
keskuksissa. Tehoste-taan jo käynnissä olevien kehitysprojektien läpivientiä. Lukuun 
ottamatta esitettyä säästökohdetta, muu vapautuva resurssi käytetään täysimääräisenä 
toiminnan jatkokehittämiseen.

Konseptiuudistus: Perustetaan elämänkaarimallin mukaisia sote-keskuksia lähtökohtaisesti 
nykyisillä hy-vinvointitoimialan henkilöstöresursseilla. Sote-keskuksilla varmistetaan 
perustason palvelujen vahvistami-nen tarvittavilla erikoistason palveluilla ja tuella sekä sote-
keskusten palveluintegraatio. Sote-keskuksilla varaudutaan mm. taloudellisesti kestävällä 
tavalla Rinteen hallituksen hallitusohjelman perusterveyden-huollon 7 päivän hoitotakuuseen.

Yhteensä vuosina 2020 -2022 0,3 M€

Vaikutus kohdentuu vuodelle 2021

Kustannussäästöjä haetaan TYKS Akuutin 
nopean palvelun linjan käytön 
vähentämisestä.

Petri Salo 2020 Kyllä

18. Terveyspalveluiden asiakas- ja palveluohjausyksikön 
perustaminen

Kehitetään nykyisestä Turun avoterveyspalveluiden ja ehkäisevän terveydenhuollon call 
center –toiminnasta asiakas- ja palveluohjauksen toiminnallinen kokonaisuus, sekä 
digitaaliset etävastaanotot tuottava digiklinikka. Toteutuksessa mahdollisesti hyödynnetään 
yhteistyötä EPLL:n call center –tuotannon kanssa.  Lukuun ottamatta esitettyä 
säästökohdetta, muu vapautuva resurssi käytetään täysimääräisenä toiminnan 
jatkokehittämiseen.

Yhteensä vuosina 2020 -2022 0,2 M€

Vaikutus kohdentuu vuodelle 2022

Kustannusvaikutusta haetaan Tyks Akuutin 
virka-aikaisen päivystyksen vähentämisestä. 

Petri Salo 2020 Kyllä

19. Vuodeosastopaikkojen vähentäminen Vuodeosastopaikkojen vähentäminen kytkeytyy Sairaalatoiminnan kehittäminen ja 
Siirtoviivemaksujen vähentämisen toimenpidekokonaisuuksiin, ja mahdollistuu niissä 
tehtävien muutostöiden myötä. 

Yhteensä vuosina 2020-2022 0,2 M€

Vuonna 2021 0,1 M€

Vuonna 2022 0,2 M€

Katariina 
Kauniskangas

2020 Kyllä

20. Tehtäväkuvien läpikäynti ja työnjako Tehtävä- ja hoitoketjujen tarkastelu resurssien ja osaamisen kohdistamiseksi optimaalisesti, 
samalla myös työvaiheiden ja -osatekijöiden tarkastelu. 

Yhteensä vuosina 2020-2022 0,17 M€

Vuonna 2020 0,07 M€

Vuonna 2021 0,1 M€

Tuuli Lindström 2020 Kyllä

21. Terveydenhuollon asiantuntijatyöryhmä perustaminen - 
työnjaolliset linjaukset esh:n ja pth:n kesken

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliset merkittävät tehtäväsiirrot ja 
tehtäväkokonaisuuksien muutokset valmistellaan asiantuntijatyöryhmän kautta (edustus 
Tyksistä ja pth:sta)

Ei talouteen liittyvä vaikutustavoitteita vuosina 
2020 - 2022.

Pasi Oksanen 2019 Ei

22. Alueellisen yhteistyön kehittäminen vuodeosastojen käytössä Seutukuntaisissa työryhmissä käydään läpi käytännön mahdollisuudet yhteistyön 
kehittämiseen vuodeosastokapasiteetin ylikunnallisessa hyödyntämisessä. 

Ei talouteen liittyvä vaikutustavoitteita vuosina 
2020 - 2022.

Katariina 
Kauniskangas

2020 Ei

23. Kotiin vietävien akuuttipalvelujen kokonaisuuden kehittäminen Kotiin vietävien akuuttipalveluiden osalta ensihoito, kotihoito, kotiutustiimi, kotisairaala ja 
sosiaalipäivystys tarkentavat omaa tehtävänkuvaansa. Esimerkkitapauksena käydään läpi 
kotona kaatuneen -palveluprosessi ja tältä pohjalta esitetään kehittämistoimenpiteitä. 
Tavoitteena on parantaa ja tehostaa palvelukokonaisuutta.

Ei talouteen liittyvä vaikutustavoitteita vuosina 
2020 - 2022.

Jane Marttila 2019 Ei

24. Suun terveydenhuollon päivystyksen uudelleenorganisointi Laaditaan suunnitelma, jolla alueen suun terveydenhuollon kiirehoitoa ja päivystystä 
kehitetään niin, että uusia toimintamalleja voidaan ottaa käyttöön vuodesta 2021 alkaen. 
Esim. suun terveydenhuollon palvelutuotanto vuorotyönä (perustuu tällä hetkellä 
vapaaehtoisuuteen). Liikkuvan yksikön mahdollisuus selvitetään.

Ei talouteen liittyvä vaikutustavoitteita vuosina 
2020 - 2022.

Marina Merne-
Grafström

2020 Kyllä

25. Ikäasumisen ohjelma osaksi kaupungin strategista suunnittelua 
sekä vanhuspalvelujen palvelurakenteiden uudistamista - sisältyy 
Vanhuspalvelujen rakennemuutokseen

Ikäväestön asumisen ja asuinympäristöjen nykytilan tarkempi analysointi pohjaksi 
asuntokannan parantamiselle, uustuotannolle ja asuin- ja elinympäristöjen kehittämiselle. 
Huomioitava yhteisöllisen asumisen mahdollisuudet, palvelujen tuominen asumisen 
yhteyteen / läheisyyteen sekä hyvinvointiteknologian mahdollisuudet asumisessa

Ei talouteen liittyvä vaikutustavoitteita vuosina 
2020 - 2022.

Sari Ahonen 2019 Kyllä

26. Vanhuspalvelut osana integroituja sote-palveluja Perustetaan vanhuspalveluihin profiloitunut moniammatillinen sote-keskus tai sote-keskuksia
Jatketaan jo käynnistettyä työtä erikoissairaanhoidosta kotiuttamiseen tarvittaessa 
organisaatiomuutoksilla ja palveluketjusta vastaavien toimijoiden vastuiden ja oikeuksien 
lisäämisellä. Kotiuttamiset tehtävä TYKS:stä pääsääntöisesti kotiin tai vanhuksen omaan 
asumisyksikköön.

Ei talouteen liittyvä vaikutustavoitteita vuosina 
2020 - 2022.

Petri Salo 2020 Kyllä
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27. Kuntouspalvelujen kokonaisvaltainen uudistaminen Arvioidaan nykyiset kuntoutusprosessit ja laaditaan esitys uudesta hyton kuntoutusmallista. 
Kehitetään ja otetaan käyttöön keskitetyn yhden johdon alaisuudessa toimiva ikäihmisten 
kuntoutusmalli ja -organisaatio.

Ei talouteen liittyvä vaikutustavoitteita vuosina 
2020 - 2022.

Taru Falenius 2020 Kyllä

28. Varhainen tuki lapsiperheille - Perhekeskustoiminnan 
jalkauttaminen Turussa

Perhekeskuskonseptin laadinta ja toiminnan implementointi Syvälahteen (Hirvensalo), 
Ypsiloniin (Yli-Maaria) sekä mahdollisesti Runosmäessä, Pansio-Pernossa ja Varissuolla. 
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelukonseptin muuttamisella vähennetään lasten tuen 
tarvetta

Ei talouteen liittyvä vaikutustavoitteita vuosina 
2020 - 2022.

Sirpa Kuronen 2019 Kyllä

29. Ostopalvelujen kustannusten hillintä - OT-keskusten toiminnan 
käynnistäminen

Laaditaan yhteistyössä kansallisten ja Länsirannikon (Varsinais-Suomi, Satakunta, 
Pohjanmaa) toimijoiden kesken yhteinen suunnitelma Länsirannikon Osaamis- ja 
tukikeskuksen toiminnan sisällöstä ja organisoinnista.Yhdistelmäyksikön tarve: lastensuojelu 
– psykiatria – vammaispalvelut, selvitystyö syksyn 2019 aikana.

Ei talouteen liittyvä vaikutustavoitteita vuosina 
2020 - 2022.

Sirpa Kuronen 2019 Ei

30. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön perustaminen Hyton hallintoon. 

Hyton palvelulupauksen toimeenpano: asiakasymmärryksen ja -osallisuuden koordinointi ja 
kehittäminen 

Lasten elintapaohjauksen kehittäminen osana kouluterveydenhuollon uudistamista. Koulu 
hyvinvointiyhteisönä mallin kehittämisen tukeminen. Luodaan laaja-alainen 
poikkihallinnollinen yhteistyö (mm. Hyto, Sito, Vapa, VSSHP, Turun AMK) 

Liikunta- ja elintapaohjauksen kehittäminen osana terveysasemien toimintaa. Ehkäisevän 
työn osuuden lisääminen perusterveydenhuollossa. Ihmisten terveellisiä elintapoja (lepo, 
liikunta ja ravinto) tukevan sovelluksen tarjoaminen.

Asiakaslähtöisen toiminta- ja hoitokulttuurin kehittäminen ikääntyneiden palveluissa. 
Asiakkaan osallisuuden ja elämänlaadun parantuminen tuomalla kulttuurihyvinvointiin liittyvät 
toiminnot vahvemmin osaksi sote-palveluita. Asumispalveluyksiköihin laaditaan 
kulttuurihyvinvointisuunnitelmat.
Kokemusasiantuntijaverkoston rakentaminen yhteistyössä VSSHP:n kanssa. Tuottaa meille 
kehittämisen kohteita omassa palvelutuotannossa, jotka sujuvoittavat palvelupolkuja ja siten 
säästää rahaa.

Ei talouteen liittyvä vaikutustavoitteita vuosina 
2020 - 2022.

Karoliina Luukkainen 2019 Kyllä

31. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen käynnistäminen valmistellaan osana Kaari-
hanketta (osa UNA-hanketta)

Ei talouteen liittyvä vaikutustavoitteita vuosina 
2020 - 2022.

Antti Parpo 2020 Kyllä

32. Tietojohtaminen Kehitetään tiedon hallintaa, varastointia ja hyödyntämistä. Tämä tarkoittaa käytännössä 
yhtenäistä tietoal-lasta, tietovarastojen rakentamista sekä niihin liittyvää asiakkuus-, palvelu- 
ja kustannustiedon keräämistä yhtenäiseen ratkaisuun, esimerkiksi tietoaltaaseen / -
varastoon ja yhteisesti hyväksyttyä hallintamallia tietoaltaan ja tietovaraston välille sekä 
tiedon ensi- ja toissijaisen käytön eriyttämiseen.

Laaditaan yhteistyömalli tiedolla johtamisen kehittämiseen (konsortio, jossa mukana Turun 
yliopisto, VSSHP, Turku) sekä toteutetaan pilottiprojekti, jossa toteutetaan sovitun 
palvelukokonaisuuden osalta tietosisällön määrittely, integraatiot perusjärjestelmiin, tietojen 
talletus tietoalustaan sekä tietojen jalostus mittaritiedoksi.  

Kehitetään talous- ja toimintatietojen yhdistämistä ja suoritekustannusten kiinnittämistä 
asiakkaaseen Turun ja VSSHP:n yhteisprojektina. Edellyttää tutkimuslupaa THL:ltä.

Ei talouteen liittyvä vaikutustavoitteita vuosina 
2020 - 2022.

Marjaana Siirala 2020 Kyllä

33. Tilatarpeiden ratkaisut, Tehdään terveysasemaverkkoa ja 
hammashoitoa koskeva palveluverkkoselvitys

Otetaan käyttöön digitaalinen etävastaanottopalvelu. 

Käynnistetään pilotti terveyskeskusten tai mahdollisesti laajemmin sotekeskusten toiminnan 
parantamiseksi ja tehostamiseksi. Pilotin tavoitteena on selvittää, voidaanko rahoitus- ja 
järjestämistapaa muuttamalla parantaa asiakaspalvelua ja hoitoonpääsyä sekä tehdä 
terveysasemalla työskentelysta houkuttelevampaa. 

Tehdään terveysasemaverkkoa ja hammashoitoa koskeva palveluverkkoselvitys. 
Verkkoselvityksen yhteydessä selvitetään optimaalisen väestövastuun laajuus.

Yhteensä vuosina 2020 - 2022 1,0 M€

Talousvaikutuksen kohdentuminen eri vuosille 
on vielä täsmentämättä. 

Max Lönnqvist 2020 Kyllä

Talousvaikutus vuosina 2020-2022 yhteensä 
32,853 M€


