
LÄPINÄKYVYYTTÄ JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOON

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluinnovaatiohanke 2007 – 2011



“Innovaatio on tietoon ja osaamiseen perustuva uusi tapa tehdä asiat paremmin”
Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto on menestynyt kansainvälisissä ver-ver-ver--r-r-r-

tailuissa hyvin. Palvelukyvyssä on kuitenkin heikkouksia, joihin on löydettävä 

vastauksia. Tulevina vuosina haasteet kasvavat: väestö ikääntyy, henkilöstö-

pula uhkaa ja alueellinen kehitys eriytyy. Rahoitusmahdollisuudet eivät kasva 

samassa tahdissa uusien tarpeiden kanssa. Osaamiseen ja osin myös uuteen 

teknologiaan perustuen on mahdollista luoda kokonaan uusia toimintamal-

leja, jotka sekä säästävät voimavaroja että toimivat asiakkaan tai potilaan 

kannalta paremmin.

Osana Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa (KAS-

TE) toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluinnovaatiohanke, 

jonka tavoitteena on vahvistaa palvelujärjestelmän uudistumiskykyä. Halli-

tusohjelmassa asetetussa nelivuotisessa hankkeessa luodaan muun muassa 

Palveluvaaka-sivusto ja Hyvä Käytäntö -innovaatioympäristö sekä kehite-

eluinnovaatioiden rahoitusjärjestelmää.

Palveluvaa’alla läpinäkyvyyttä palvelujärjestelmään

Kaikilla meistä – kuntalaisina, veronmaksajina ja asiakkaina – on oikeus tietää, 

kuinka hyvin valtaosin verovaroin maksetut palvelut toimivat. Myös palve-

luista vastaavat asiantuntijat, päättäjät ja johtajat tarvitsevat vertailutietoa 

eri palveluyksiköiden toiminnasta. Näin saadaan esiin asioita, jotka vaativat 

korjaamista.

Palveluvaaka on kaikille avoin verkkosivusto, joka 

tettavaa ja ymmärrettävää tietoa sosiaali- ja terveyden

ta. Palveluvaaka-sivuilla on tietoa toimintayksiköiden ja ku

saatavuudesta, laadusta, kustannuksista, tuottavuudesta sekä hyv

terveytenä näkyvistä tuloksista. Saman kanavan kautta asiakkaat ja p

voivat myös antaa oman arvionsa saamistaan palveluista. Palveluvaa’an to

teutusta koordinoi Stakes.

Hyvät käytännöt kiertoon yhteistyöverkostoilla

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toteutettu lukuisia uraa uurtavia kehi-

tyshankkeita, joiden tuloksia ei ole hyödynnetty riittävästi. Etelä-Karjalan 

kotihoitohankkeen innovaatiot tai Vantaan masennushoitomalli eivät aut

uutu eläväksi käytännöksi muualla maass

mahd

sosiaali- ja terveysa

asiantuntijat ja palvelujen käyttäjät voivat luoda uusia palvelumalleja ja saada 

tukea uusien palvelukäytäntöjen arviointiin. Tavoitteena on varmistaa, että 

potilaan tai asiakkaan kannalta aidosti paremmat toimintakäytännöt otetaan 

laajaan käyttöön. 

Hyvä Käytäntö -konsepti sisältää innovaatiotoreja – virtuaalisia ja todelli-

a paikkoja palveluinnovaatioiden vaihtoon. Avoimissa oppimisverkostoissa

ät, asiantuntijat, päättäjät ja johtajat oppivat keskenään ja toisiltaan. 

mpäristöä rakennetaan monen toimijan laajassa yhteistyöve
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