
Verkostot ja yhteistyö
Kalasatama-mallissa,
Lars Rosengren,
projektipäällikkö,
Kalasataman
terveys- ja hyvinvointikeskus

1



Tulit juuri oikeaan paikkaan!
Miten voimme auttaa?
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Palvelujen uudistaminen



Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat
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Palveluja kootaan keskuksiin, jotka tarjoavat palveluja kattavasti saman katon alla

• Perhekeskuksista löytyvät lapsiperheiden peruspalvelut sekä varhaisen ja erityisen tuen palvelut.
Palveluihin kuuluvat neuvola, kotipalvelu, puheterapia, perheneuvola, fysioterapia ja lastensuojelu.

• Terveys- ja hyvinvointikeskuksista löytyvät työikäisten terveys- ja sosiaalipalvelut. Palveluja on
myös lapsille, nuorille ja ikääntyneille. Palveluihin kuuluu terveysaseman, hammashoidon,
psykiatrian ja päihdehoidon palveluja, nuorten ja aikuisten sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen
palveluja, kuntoutus- ja vammaispalveluja sekä laboratorio.

• Monipuolisista palvelukeskuksista löytyvät ikäihmisten ja monisairaiden palvelut. Keskukset
ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joista asiakkaat saavat toimintakykynsä heikentyessä
apua erilaisiin tarpeisiin ja ongelmiin.



Sosiaali- ja terveystoimialan ydinprosessit
Prosessikartta



• Asiakkaan kokemus
kuulluksi tulemisesta ja
osallisuudesta

• Kokemus autetuksi
tulemisesta – ratkaisu!

• Palveluun pääsy viiveettä

• Palvelun laatu ja
tavoitteiden (hyvinvointi ja
terveys) saavuttaminen

• Asiakkaan saama apu ja
tavoiteltu muutos

• Panos-tuotos -suhde
• Palvelutuotannon turhien

kustannusten
vähentäminen

• Hukan poisto

• Henkilöstön työhyvinvointi
ja hyvä työsuoritus

• Sisäinen motivaatio
• Yhteinen työ ja

Itseohjautuvuus

Henkilöstö-
kokemus Tuottavuus

Asiakas-
kokemus ja
saatavuus

Vaikuttavuus

NÄIDEN KAIKKIEN PITÄÄ PARANTUA!

Nelimaali



Keskeistä uudessa
toimintamallissa
Luodaan uusi palvelukonsepti, jossa
• palvelut rakennetaan toimialan neljän ydinprosessin mukaan
• palvelut tuotetaan niin, että palvelujen saatavuus, tuottavuus ja

vaikuttavuus sekä asiakas- ja henkilöstökokemus paranevat.
Suunnittelun lähtökohtana asiakkaan palveluntarpeet
• kootaan asiakkaan tarpeiden mukainen palvelukokonaisuus yhdessä

asiakkaan kanssa
• tuotetaan palvelut integroidusti ja ratkaisukeskeisesti.
Tavoitteena on
• tuottaa/koordinoida palvelut toiminnallisesti yhtenä kokonaisuutena
• ratkaista asiakkaan palvelutarve jo ensikontaktissa niin pitkälle kuin

on tarkoituksenmukaista.



Terveys- ja hyvinvointikeskus
Kaupunkilaisten terveys- ja hyvinvointipalvelut helposti saatavilla.

Korkealaatuiset, vaikuttavat palvelut tuottavasti  ja asiakaslähtöisesti.

Hyvinvointia ja terveyttä asiakkaiden tarpeista niin satunnaisesti kuin paljon palveluja tarvitseville.

Avuntarpeen tunnistaminen lähellä asiakasta.

Omahoidon ja arjessa
pärjäämisen
tukeminen

Asiakkaan
voimavarojen
vahvistaminen

Moniammatillinen
tuki

Laaja palveluvalikoima,
tarpeen arviointi yhdessä

asiakkaan kanssa



Terveys- ja hyvinvointikeskuksen palveluja

Pääasiassa aikuisväestölle tarkoitettuja palveluja. Osa palveluista on myös
lapsille, nuorille ja ikääntyneille. Niitä tarjotaan yhdessä rakennuksessa tai
verkostomaisesti eri pisteissä.

• terveysasemapalveluja
• psykiatria- ja päihdepalveluja
• nuorten ja aikuisten sosiaalipalveluja
• aikuisten kuntoutuspalveluja (fysio- ja toimintaterapia)
• suun terveydenhuollon palveluja
• ikääntyneiden palveluohjausta
• vammaispalveluja
• tukipalveluja (esim. laboratoriopalveluja)

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa toimii myös koko kaupunkia
palvelevat tupakkaklinikka, ehkäisyneuvonta ja maahanmuuttoyksikkö.
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Uuden toimintamallin toteutus Kalasatamassa
-asiakkaan palvelujen yhteensovittamisen näkökulma

Palvelujen integraatio moniammatillisten tiimien ja verkostojen kautta
• Turvataan palvelun tarpeen mukainen jatkuvuus ja koordinointi (yhteyshenkilö)
• Lisätään yhdessä tekemistä, sujuvia konsultaatioita ja tiimityöskentelyä.
• Hyödynnetään moniammatillista osaamista.
• Moniammatillisia tiimejä johdetaan toiminnallisina yksikköinä.

Toimintamallia tukevia tilaratkaisuja
• Monitilatyöskentely, missä muu kuin kasvokkain tapahtuva asiakastyö tehdään

yhteisissä taustatyöskentelytiloissa.
• Lisätään tiloista riippumatonta liikkuvaa työtä ja järjestetään siinä tarvittavat

tietotekniset välineet ja yhteydet.
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Tiimit ja verkostot Kalasatamassa
ØTerveysasemapalveluissa monialaiset tiimit (10 tiimiä)

• Terveysasemalääkärit ja -hoitajat, mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajat, fysioterapeutit,
(sosiaalineuvojat, suuhygienistit)

• Monialaisissa tiimeissä team-leaderit (ei esimiesasema, tiimin jäsen)
• Team-leader valmentaa, tukee ja ”luotsaa” tiiminsä. Vastaa (yhdessä tiiminsä kanssa)

• asiakasprosessien sujuvuudesta
• asiakasprosessien tavoitteiden saavuttamisesta
• uuden tasa-arvoisen, yhteisen työn kulttuurin muodostamisesta
• ajattelutavan (mindset) muutoksen tukemisesta
• tiimin yhteen pelaamisesta, tiimin työpäivien sujuvuudesta ja osaamisen hyödyntämisestä
• tiiviistä yhteistyöstä lähiesimiesten kanssa

ØMuissa palveluissa (psykiatria ja päihdepalvelut, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö,
vammaispalvelut, maahanmuuttoyksikön palvelut jne..) omat tiimit

ØKalasataman THK:n eri tiimit tekevät yhteisyötä verkostomaisesti – yhteiset asiakkaat
ØTavoitteena tiimien itseohjautuvuuden lisääminen
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Tiimit ja verkostot useamman palvelun
tarvitsevan asiakkaan kohdalla
(hahmotelma/esimerkkiasiakas missä yhteyshenkilö terveysasemapalveluissa)

Asiakas

Kalasataman THK:n
terveysasemapalvelujen
monialainen tiimi

yhteyshenkilö

Terveydenhoitaja
Lääkäri

Fysioterapeutti

Suuhygienisti

Sairaanhoitaja

Mielenterveys-
ja päihde
sairaanhoitaja

Psykiatria- ja
päihdepalvelut

Nuorten ja
aikuisten
sosiaalityö

Sosiaalineuvonnan
ammattilainen

………



Paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden tuen yhteisen
työn tavoitteellinen malli

Asiakas
KOORDINOIVA

Vastuu-
työntekijä

Terveydenhoitaja

Lääkäri

Fysioterapeutti

Suuhygienisti

Sairaanhoitaja

Mielenterveys-
ja päihdehoitaja

Sosiaalityöntekijä/terapeutti

Psyk.sairaanhoitaja

Toimintaterapeutti

Psykologi

Asiakkaan
lähiverkosto

Psykiatri

Hammaslääkäri Sosiaaliohjaaja

Asiakkaan oma
palvelusuunnitelma ja
tarvittavat integroidut palvelut

Asiakkaan
tarvitsemat
ammattilaiset
tuottavat
suunnitelman
mukaan
tarvittavat
palvelut



Uudenlainen
tilaratkaisu
• Välitön asiakastyö tehdään vastaanottohuoneissa ja muu työ

yhteisessä taustatyöskentelytilassa. Vastaanottohuoneet
porrastetussa käytössä, soveltuvat monelle eri ammattilaiselle

Kalasataman THK:
• Sisäänkäyntikerrokseen sijoittuvat toimintojen yhteiset arviointi- ja

asiakaspalvelutilat sekä HUSLABin laboratoriopalvelut.
• Toisessa kerroksessa on hammashoitola, toimenpidehuoneet sekä

suuremmat ryhmä ja kokoustilat.
• Kerrosten 3-6 huoneet ovat keskenään samanlaisia, monikäyttöisiä

ja kalustettavissa tarpeen mukaan. Samassa kerroksessa toimii
terveysasemapalvelujen, psykiatria- ja päihdepalvelujen ja
sosiaalipalvelujen ammattilaisia



Peruskerros
• n. 3160 htm²
• 48 vastaanottohuonetta
• 54+33 työpistettä, puhelintilat, pienet vetäytymistilat, ryhmähuoneet yhteensä 28-29 htm²/hlö (noin 110

työntekijää/kerros)
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Yhteinen työ - Yhteiset asiakkaat Kalasatamassa
Yhteisen työn jatkokehittämisen struktuurit
• Asiakasprosessit sujuviksi-yhteistyöfoorumi (koko talo)
• Kerroskokoukset- sopimukset ja pelisäännöt

Yhteinen työ käytännössä
• Erilaisten konsultaatio/kommunikaatio-tapojen käyttöönotto – ”face to face”, puhelin, Skype,

konsultaatiopyynnöt asiakastietojärjestelmän kautta jne..
• Konsulttivuorot, konsulttinumerot, jne..
• Yhteisvastaanotot tarpeen mukaan..
• Asiakkaan palvelukokonaisuuden koordinointi

Edellytykset
• Muiden ammattilaisten työnkuvan tunteminen, eri toimintojen palveluiden tunteminen
• Konsultaatio- ja yhteydenpitokäytännöistä sopiminen
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Yhteisen työn haasteet
Kalasataman THK:n toiminnan aloittamisesta n 4 kuukautta. Vielä matkaa,
ennen kuin olemme tavoitetilassa….

Muutamia kommentteja kentältä
• ”Edelleen eri siiloissa”
• ”Monialainen luottamus ja tietämys mitä muut tekevät puuttuu”

Muita esille nostettuja haasteita
• Tietosuoja, vaitiolovelvollisuus, salassapito-asiat
• Tekniset syyt, esim. eri tietojärjestelmät

àJatkettava muutoksen systemaattista johtamista kohti tavoitetilaa

+ Arvioitava uuden lainsäädännön vaikutukset toimintamalliin
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Laajempi verkostoituminen

Kalasataman THK:n verkostoituminen ja yhteistyön tekeminen myös
ulkopuolisten tahojen kanssa nyt ja tulevaisuudessa
• järjestöt
• oppilaitokset ( amk:t, yliopistot)
• Fiksu Kalasatama
• tutkimusyhteistyö
• Jne..
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Kiitos mielenkiinnosta!
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