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Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto 



Sosiaali- ja terveyspalvelut 
uudistuvat Helsingissä



+ henkilöstökokemus

https://www.youtube.com/watch?v=ixjCVA6plHM
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Asiakkaan voimavarojen
vahvistaminen

Moniammatillinen
tuki

24 /7

3. SEKTORI
 JÄRJESTÖT

LIIKKUVAT PALVELUT
KOTIPALVELUT

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

Korkealaatuiset, vaikuttavat palvelut tuottavasti  ja asiakaslähtöisesti.

Omahoidon ja arjessa
pärjäämisen tukeminen

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

Avuntarpeen tunnistaminen lähellä asiakasta.

Laaja palveluvalikoima, 
tarpeen arviointi yhdessä

asiakkaan kanssa



Mitkä ovat terveys- ja hyvinvointikeskukseen tulevat 
palvelut
• Avosairaanhoidon terveysasemapalvelut
• Psykiatria- ja päihdepalvelut
• Nuorten ja aikuisten sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen 

palvelut
• Aikuisten kuntoutuspalvelut
• Suun terveydenhuollon palvelut
• Ikääntyneiden palveluohjaus
• Tukipalvelut (esim. laboratoriopalveluja)

• Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen tulee näiden 
lisäksi myös maahanmuuttoyksikön toiminta



Mikä on keskeistä uudessa toimintamallissa?
Uuden palvelukonseptin tavoitteet
• Pyritään perinteisestä  vastaanottopainotteisuudesta integroituun, 

ratkaisukeskeiseen ja kunkin asiakassegmentin tarpeen mukaiseen 
palvelukokonaisuuteen

• Hyödynnetään laajasti palveluvalikoimaa ja kehitetään 
vastaanottotoiminnan rinnalle kevyempiä palveluja. Käytetään 
enenevässä määrin ryhmätoimintaa, kolmannen sektorin ja 
yhteistyökumppaneiden palveluja sekä erilaisia älykkäitä sähköisiä 
palveluja

• Hyödynnetään uuden teknologian koko potentiaali
• Aikaansaadaan palveluiden saatavuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden 

sekä asiakaskokemuksen parantumista

Suunnittelun lähtökohtana asiakkaan palvelutarpeet 
• Kootaan asiakkaan ympärille tarpeen mukainen palvelukokonaisuus



Tavoitteena luoda sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden 
kehittämis- ja kokeilualusta Kalastaman terveys ja 
hyvinvointikeskuksen kontekstissa

Uusien palvelujen ja niiden 
prosessien kehittäminen 
yhteisvoimin ja tiiviissä 
yhteistyössä
• Asiakkaiden
• Yritysten
• Kolmannen sektorin
• Sote-ammattilaisten 
kanssa.  

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus aloittaa toimintansa 5.2.2018, joten 
ensin syksyn kokeilut tullaan toteuttamaan yhteistyössä Vallilan terveysaseman 
ja sen henkilöstön kanssa

Syksyn kokeiluissa fokuksessa liikunnan lisääminen kohderyhmän asiakkailla



KALASATAMA LIIKKEELLE!
NOPEITA KOKEILUJA JA 
HYVINVOINTIA





• Tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja
kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi erityisesti
liikuntaa lisäämällä.

• Haussa nopeita kokeiluita, uusia digitaalisia ratkaisuja
kokeiltavaksi ja edelleen kehitettäviksi yhteistyössä
terveyskeskuksen ammattilaisten ja käyttäjien kanssa.

• Kokeilut toteutetaan syksyllä 2017 yhteistyössä
kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. 

• Kokeilut toteutetaan 6 kk:n aikana. 
• Tarjousten dl.31.5.2017. Tarjoukset sähköisesti

www.fiksukalasatma.fi/nopeatkokeilut2017
• Valinnat 20.6. mennessä

KALASATAMA LIIKKEELLE



MITÄ KOKEILLAAN? 
• Innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Palvelut kannustavat liikkumaan, 

madaltavat liikunnan aloittamista ja tukevat rutiinien muodostamisessa. 

KENELLE?
• Kokeilujen kohderyhmänä ovat terveyskeskuksen asiakkaat,  kaupunkilaiset, joilla

on korkea verenpaine, ylipainoa tai tyypin 2. diabetes ja joiden hyvinvointia
voidaan merkittävästi edistää liikunnan lisäämisellä arkeen. 

Kenelle



TERVEYSKESKUKSEN 
ASIAKKAAT

Terveyskeskuksen asiakaskunta on laaja ja edustaa kattavasti eri
demografisia, sosiaalisia ja etnisiä ryhmiä. 
Esim. työttömyys, yksinäisyys, sosiaaliset taidot, kielitaito



ARVIOINTIKRITEERIT Arvioidaan asteikolla 1-5
Sopivuus terveys- ja 
hyvinvointikeskuksen 
toimintamallin

ü Ratkaisu parantaa sosaali- ja terveyspalveluiden
tuottavuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta. 

ü Ratkaisulla on myös vaikutusta terveyserojen
kaventumiseen

Kokeilun 
innovatiivisuus

ü palvelun tai tuotteen uutuusarvo ja innovatiisuus
ü kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä/ratkaisuja/näkökulmia

johonkin haasteeseen

Palvelun 
skaalautuvuus

ü Ratkaisun geneerisyys terveys- ja 
hyvinvointikeskuskonseptin ja toimintatavan
kehittämisen kannalta

ü Palvelun ja liiketoimintamallin toimivuus
ü mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi
ü pystytään toteuttamaan Kalasatamassa/kaupungissa

Toteuttajat ja 
resurssit

ü osallistuvan tiimin osaaminen
ü toteuttajan muut resurssit (esim. rahoitus, yhteistyö) 
ü mahdollisuudet viedä palvelua eteenpäin kokeilun jälkeen
ü toteuttajana enemmän kuin yksi organisaatio,

Fiksu, ketterä ja 
käyttäjälähtöinen

• palvelussa/ tuotteessa hyödynnetään digitaalisuutta ja 
dataa

• kehityksessä hyödynnetään ketterän kehityksen
metodeita

• Palvelu tuottaa lisäarvoa loppukäyttäjille



KIITOS!


