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Hyvinvointialuejohtaja

Hallintoasiat
Hallintojohtaja

Yleishallinto

Oikeudelliset palvelut

Kiinteistöhallinto

Tukipalvelut

Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöjohtaja

Palvelussuhde-asiat

Työhyvinvointi

Työsuojelu

Rekrytointi

Henkilöstön
kehittäminen

Keskitetyt palvelut

Talous
Talousjohtaja

Kp ja tilinpäätös,
Monetraohjaus

Talousarvio
Contoroller

Laskutus

Sosiaali- ja muu
rahoitus

Strategia- ja
kehittäminen

Johtaja

Kehittämistoi-minta
TKIO

YTA-aluetoiminta

Opetus

Asiantuntija-yksikkö

Tietohallinto

HYTE ja osallisuus

Perhe- ja
vammaispalvelut

Toimiala /Järjestäjäjohtaja

Perhepalvelut
Palvelualuejohtaja

Perheiden
sosiaali-palvelut

Neuvola,
opiskeluhuolto,

lasten ja nuorten
mtt

Lastensuojelu-
palvelut

Vammaispalvelut
Palvelualuejohtaja

Vammaispal-
velukeskukset

Asumis-
palvelut

Avopalvelut

Yleiset palvelut
Toimiala / Järjestäjäjohtaja

Peruspalvelut
Johtaja

Peruspalvelut
palvelualuejohtaja

Sotekeskukset

Työikäisten
sosiaalipalvelut

Osastot?

Erityistason
palvelut johtaja

Yliopistosairaala KYS
sairaalajohtaja

Palveluyksikkö 1
Palvelukeskukset

Palveluyksikkö 2
Operatiivinen

Palveluyksikkö 3
Lääkinnälliset

palvelut

Palveluyksikkö 4
Mielenterveys

Palveluyksikkö 5
Akuutti

Päivystys

Ensihoito

Ikääntyvien
Palvelut

Toimiala /Järjestäjäjohtaja

Ikäkeskus
Palvelualuejohtaja

Asumispalvelut

Kotiin annettavat
palvelut

Palveluohjaus yms.

Pelastustoimi ja
turvallisuuspalvelu

Pelastusjohtaja

Pelastustoimi

Onnettomuuk-
sien ehkäisy

Pelastus-
asemat

Pelastus-
toiminta

Toimialan
varautuminen

Tilanne- ja johto-
keskus

Ensihoito-
palvelut

Turvallisuus
palvelut

Varautuminen ja
valmius

Organisaatio-
turvallisuus

Sisäinen
tarkastus

Omistaja
-ohjaus

Viestintä ja
markkinointiJärjestäjä / Strategia- ja konsernipalvelut Järjestäjä / palvelutoimialat

Pohjois-Savon yliopistollinen hyvinvointialue
Organisaatioluonnos 20.1.2022

• HUOM! Organisaatiokaaviossa ei ole kuvattu kaikkia toimintayksikkötasoja,
Esitetyt ovat esimerkinomaisia

• Virkanimikkeet ovat esimerkinomaisia, vahvistetaan hallintosäännössä Palvelutuotanto (vihreä alue)
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Palveluverkoston kuvaus
”luonnos”

• Lähipalvelut

• Seudulliset palvelut

• Alueelliset palvelut

• Keskitetyt palvelut

• Yhteistyö alueen palvelut

• Valtakunnallisesti keskitetyt palvelut
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Lähipalvelupiste

Seutupalvelupiste

Aluepalvelupiste

Periaatteet
-asiakkaat päättävät asiointi
suunnat
=> Alueellisia toiminnallisia
kokonaisuuksia

palvelupisteiden
palveluvalikoima voi
vaihdella ns saman
tasoisten palvelupisteiden
välillä

LUONNOS

Yhteinen perusperiaate
Perhekeskus, ikäkeskus, sotekeskus
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Aikataulu

KAIKEN
IKÄISTEN

SOTEKESKUS

PERHEKESKUS

IKÄKESKUS

Lasten ja nuorten mielenterveyden tuen ja hoidon
saatavuus ja palveluun pääsy

Lasten ja perheiden ennaltaehkäisevän ja varhaisen
tuen saatavuus ja palveluun pääsy

Perhekeskusindikaattorit

Palveluun ohjautuminen, ennaltaehkäisevä työ ja
monialainen yhteistyö sotekeskuksessa

Vastaanottotoiminnan resurssit ja
valmistautuminen hoitotakuuseen

Sähköinen asiointi ja digihoitopolut

Hyvinvoinnin digitaalisen alustan tietosisältö

Sotekeskuspalvelujen vaikuttavuus
aikuissosiaalityössä

Esimiesten- ja johdon verkosto-, muutos- ja
tietojohtamisen osaaminen ja käytännöt

Ikääntyvien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
vahvistaminen ja kotiin vietävät palvelut

Valmista 2021

• Toimintamalli-
kuvaukset +
hlöstö-
koulutukset

• Käytännön
valmistelut
pilottien
käynnistymisell
e + yksittäisiä
kokeiluja

• Infomateriaalit
• Menetelmä-

osaajia
ehkäisevään
työhön +
käyttöön ottoja
asiakastyössä

• Selvitykset ja
raportit

• Oma-arvioinnit

• Toimintamallien
palvelumuotoilu

• Pilottien pohjalta
päivitetyt
toimintamalli-
kuvaukset

• Toimintamalleja
käytössä ml
sähköiset

• Menetelmät laajasti
käytössä

• Tietotarpeet koottu
• Selvitykset ja

raportit
• Oma-arviointi

Valmista 2022 Valmista 2023

• Palvelupolku/
palveluprosessi-
kuvaukset
perhekeskukseen,
ikäkeskukseen ja
sotekeskukseen

• Selvitykset ja
raportit

• Oma-arviointi

• Jatkokehittäminen,
juurruttaminen?

JÄRJESTÖ- JA
OSALLISUUS
YHTEISTYÖ

Vahvistetaan asiakasosallisuutta,
osallisuustyökalujen ja ohjelman juurtumista sekä
järjestöjen toiminnan ja palvelujen integroitumista
asiakaslähtöisiin palvelupolkuihin

Valmistelu Kokeilu ja oppiminen Valmiitkokonaisuudet

Käytettävissä
8.5 Milj

Käytetty 46 %
eli 1.5 Milj

Mikäli myönteinen päätös

RRF
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Työryhmien tehtäviä, mitä valmistellaan?

• Ohjaus ja neuvonta (yleiset verkkosivut, digipalvelut)
• Asiakasrajapinnan valmistelussa oma (työryhmät yhdistävä) työryhmä

• Asiakkaiden ohjautuminen palveluiden pariin (palveluohjaus)
• Keskeisimmät asiakkaiden palveluiden integraation toteuttamistavat.
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Työryhmien tehtäviä

• Palveluvalikoiman kuvaus ja palveluiden tuotantotavat
• Asiakkuuksien hallinta

• palveluiden siirtosuunnitelma
• Mitä edellyttää, että asiakkaiden voimassa olevat palvelut siirtyvät

hyvinvointialueelle turvallisesti ja saumattomasti (mm.
tietojärjestelmät).
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Työryhmien viranomaistehtävät

• Yhdenmukaista palveluiden myöntämisperusteet

• Yhdenmukaista avustusten myöntämisohjeet ja periaatteet

• Yhdenmukaista viranomaisohjeistus (esim. perhehoidon ohjeet)

• Palvelusetelien ja asiakasmaksujen yhdenmukaistaminen

• Hankinnat !!!
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Sosiaalihuolto: valmistelun
erityispiirteitä
• Vaalialan siirtosuunnitelma
• TKKI –velvoite tulossa myös sosiaalihuoltoon

• Laaja kuntarajapinta (eri valmistelutyöryhmillä)
• Koulut
• Työllisyys
• Asuminen
• Hyte
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Valmistelu erikoissairaanhoidon osalta
• Erikoissairaanhoito

• Erityistason palvelut
• Muu erikoisairaanhoito
• Liikkuvat erikoissairaanhoidon palvelut integroituna esim. SOTE-keskuksiin
• Erikoisairaanhoidon konsultaatiopalvelut
• Kliiniset tukipalvelut

• Valtaosassa tuotetaan palveluita kaikkiin elinkaarimallin mukaisiin keskuksiin
• Yksi toiminnallisesti ja hallinnollisesti johdettu kokonaisuus
• Poliittisen ohjauksen, talouden ja valvonnan tasolla elinkaarimallin mukaisissa

kokonaisuuksissa
• Asiakas- / potilaslähtöisyys, asiakassegmentaatio ja toimivat hoitoketjut keskiössä
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Valmisteltavia kokonaisuuksia
• Päivystys ja ensihoitopalvelut
• Psykiatrian palvelut
• Kl. tukipalvelut

• Alueradiologia
• Lääkehuollonpalvelut

• Hoitoketjut, liikkuvat ja konsultaatiopalvelut
• Kuntoutus ja apuvälinepalvelut
• Valmius ja varautuminen (laajenee yhteistoiminta-alueelle)
• Potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta
• HYTE-toiminnan koordinointi
• Tutkimus, kehittäminen, koulutus, opetus ja innovaatio –toiminnat (laajenee

yhteistoiminta-alueelle)
• Yhteistyö yhteistoiminta-alueella
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ESH/KYS tuottamat palvelut

Erityisen vaativat palvelut

Kliiniset tukipalvelut

Liikkuvat ESH palvelut (”kumppanuustoiminta”)

KYSYTA
sairaalat

LAPE-
keskus

PELASOTE-
keskus

Ikä-
keskus

Valmius, varautuminen, varmuusvarastointi

”Muu” ESH (ml. ensihoito)

ESH konsultaatiopalvelut
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Valmistelusta yleisesti

• Nykyiset organisaatioiden toiminnan pyörittäminen
• Uuden organisaatio valmistelu
• Koronakiireet ja murheet
• Aikataulu
• Oikeat perusratkaisut
• Tosiallien toiminnan muuttuminen/kehitys toiminnan käynnistyttyä

Samat henkilöt
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Kiitos
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