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ajankohtaista valmistelusta
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Esityksen sisältö

1. Valmistelun organisoituminen ja työryhmien työskentely
2. Tuleva organisaatio
3. Valmistelussa ajankohtaista
4. Erikoisairaanhoidon kysymykset
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Ajankohtaista
• Tilikartat valmiit
• Ta teko käynnistyy

• Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit
• Taloustilanteen selvitys

• Valtuuston johdolla
=> Strategia työ
=>  palvelustrategia
=> tulevaisuuden painopisteet
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Työryhmien tehtäviä, mitä valmistellaan?

• Ohjaus ja neuvonta (yleiset verkkosivut, digipalvelut)
• Geneerinen , sähköinen, ohjaus ja neuvonta. kotisivujen ideologia

• Asiakkaiden ohjautuminen palveluiden pariin
• Palveluohjaus/hoidontarpeen arvio
=>Asiakasryhmittäisissä prosesseissa
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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
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Työryhmien tehtäviä
• Palveluvalikoiman kuvaus ja palveluiden tuotantotavat

• Työryhmissä työn alla
• Kansallisen ohjauksen piirissä olevat etenee vahvimmin ( perhepalvelut ja ikäkeskus)
• Tulsote työ tukee

• Asiakkuuksien hallinta
• Keskiössä  ja prioriteettina häiriötön siirto
• Kehitystyö ja uusi toiminta toteutuu siltä osin kun on mahdollista riskeeraamatta siirtoa

• Maalima muuttuu ja kehitystyö jatkuu
=> Ryhmissä työn alla  seuraavan viiden vuoden aikana toteutettavat yhdenmukaistamis-
ja kehittämistoimenpiteet.
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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
-toiminallisia
kokonaisuuksia

palvelupisteiden
palveluvalikoima voi
vaihdella ns saman
tasoisten palvelupisteiden
välillä

LUONNOS
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Työryhmien työn alla

• Yhdenmukaista
• palveluiden myöntämisperusteet
• avustusten myöntämisohjeet ja periaatteet
• viranomaisohjeistus (esim. perhehoidon ohjeet)
• Palvelusetelit ja asiakasmaksut
• Palvelutuotannon ohjeet

• kriittisimmät ja keskeisimmät palveluita koskevat käytössä olevat
toiminnan ohjeistukset, joilla on vaikutuksia asiakas- ja
potilasturvallisuuteen sekä päätöksen tekoon.
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Työryhmien työn alla viranomaistehtävät

• Hankinnat !!!
• Sopimukset
• Soveltaminen ja yhdenmukaistaminen
• Kilpailutukset

• Järjestö yhteistyö
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Sosiaalihuolto: valmistelun
erityispiirteitä
• 15 kuntajärjestäjän ja 1 kuntayhtymäjärjestäjän mallista siirtyminen yhden hyvinvointialueen

järjestäjän malliin edellyttänyt runsaasti esiselvitystyötä nykyisistä kuntien käytännöistä ja
yhteensovittamisen mahdollisuuksista

• Ominaispiirteenä laajat ostopalvelukokonaisuudet
• Integraationäkökulma keskiössä (mm. sote-keskus –malli, perhekeskusmalli jne.)
• Vaalialan toimintojen siirto , Vaalijalan P-Savon poliklinikan siirtäminen
• Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyön ennakointi kohdentuu suurelta osin sosiaalihuoltoon
• YTA –alueen yhteiset intressit arvioitavana mm. lastensuojelu sekä lasten ja nuorten OT-keskus
• Valmius – ja varautumisasiat uudistuvat mm. lakisääteinen tilannekuvan ylläpito
• TKKI –velvoite tulossa myös sosiaalihuoltoon
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Valmistelusta yleisesti
• Nykyiset organisaatioiden toiminnan pyörittäminen
• Uuden organisaatio valmistelu
• Koronakiireet ja murheet
• Maahanmuuttokysymykset/ Ukraina
• Aikataulu
• Oikeat perusratkaisut
• Tosiallinen toiminnan muuttuminen/kehitys toiminnan käynnistyttyä

• Valmistelussa Ratkaisukeskeinen hyvä perusvire !!

Samat henkilöt
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Ennakko kysymyksistä
• Ostopalvelujen hallinta

• Tavoitteena että hankittavassa palvelusetelijärjestelmässä on toiminnollisuus jolla hallitaan
laajemminkin ostopalveluja

• Ostopalvelut hallitaan jokaisessa asiakaskohtaisessa prosesseissa

• Sote keskusten toimintaa
• Avovastaanottotoiminta lääkärit ,hoitajat
• Avokuntoutuspalvelut
• Sosiaaliohjaus
• Mielenterveys ja päihdetyö peruspalvelut
• Esh:n kautta mm   apuvälinepalvelut, kuvantamien,  konsultaatiot
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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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HVA ESH palveluja tuotetaan
Toiminallisesti ja hallinnollisesti yksi kokonaisuus

KYS

Kliiniset tukipalvelut
(esim. alueradiologia)

(Sairaalat, LAPE-, SOTE-, Ikäkeskukset)

Liikkuvat ESH palvelut
SOTE-, LAPE- ja ikäkeskus

YTA ESH sairaalat

Iisalmen sairaala
(ml. liikkuvat palvelut)

Varkauden sairaala
(ml. liikkuvat palvelut)

Harjulan sairaala
(ml. liikkuvat palvelut)
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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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