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THL:N OHJE OMA-ARVIOINNIN TOTEUTTAMISESTA 

 

Sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeet velvoitetaan tekemään oma-arviointia kehittämistoiminnan 

etenemistä ja tuloksia koskien. Oma-arviointi toteutetaan hankkeen oma-arviointisuunnitelman mukaisesti 

ja se raportoidaan tälle pohjalle. Oma-arvioinnin ensisijainen tarkoitus on tukea hankkeen 

kehittämistoimintaa. THL hyödyntää oma-arviointeja lisäksi ohjelman kansallisessa seurannassa ja 

arvioinnissa. 

Kirjaa ja päivitä oma-arvioinnin toteutus aina samaan pohjaan alla olevan arviointiaikataulun mukaisesti. 

Tallenna uusin päivitetty ja päivätty versio pdf-liitetiedostoksi Innokylään oman alueesi Kokonaisuuden alle 

kohtaan Arviointi. Voit samalla poistaa edellisen version liitetiedoston.  

Tee lyhyt tiivistelmä kustakin oma-arvioinnin raportoinnista Innokylään alueesi hankkeen Kokonaisuuden 

alle kohtaan Arviointi. Tee tiivistelmä aina edellisen tiivistelmän perään ja muista päivätä tiivistelmä.    

Vinkkejä raportointiin 

 Kirjoita lyhyesti, selkeästi ja informatiivisesti nostamalla esiin keskeisimmät asiat 

 Kuvaa raportointipohjaan arvioituja tuloksia, ei pelkkää numeerista seurantadataa. Mikäli 

seurantadata on taulukkomuodossa, voit liittää sen raportin perään liitteeksi tai erilliseksi pdf-

liitetiedostoksi (esim. excel) Innokylään oma-arviointiraportin yhteyteen.  

 Oma-arviointi raportoidaan puolivuosittain samaan raportointipohjaan. Päivitä tuloksia siten että 

mahdollinen edistyminen tai muutos tulee selkeästi näkyviin. Poista tarvittaessa vanhaa tekstiä. 

Käsitteet 

Sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla on viisi kansallista hyötytavoitetta (ks. Hankeopas). Ne kuvaavat 

asiaintiloja, joita ohjelmalla kansallisesti tavoitellaan. Hankkeen tavoitteet kuvaavat alueellisen hankkeen 

omia tarkennettuja hyötytavoitteita kunkin kansallisen hyötytavoitteen alla. Hankkeen prosessitavoitteet 

ovat välitavoitteita, jotka tulee saavuttaa matkalla kohti hyötytavoitteita. 

Kehittämistoimenpiteet ovat toimenpiteitä, joiden avulla hankkeen prosessitavoitteet ja lopulliset 

tavoitteet voidaan saavuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi alueen tarpeiden tunnistaminen, toimintamallien ja 

ratkaisujen suunnittelu, kokeilu, käyttöönotto ja vakiinnuttaminen. 

Oma-arvioinnin raportointiaikataulu 

Raportointi Innokylään 

viimeistään 

Oma-arvioinnin sisältö 

 

15.11.2020 Raportointi sisältää  

 lähtötilanteen oma-arvioinnin, joka tulee tehdä ennen hankkeen 
kehittämistoimien aloitusta 

 oma-arvioinnin lokakuun 2020 tilanteesta (vapaaehtoinen) 

15.5.2021 Raportointi sisältää oma-arvioinnin huhtikuun 2021 tilanteesta 

15.11.2021 
Raportointi sisältää oma-arvioinnin lokakuun 2021 tilanteesta 

15.5.2022 
Raportointi sisältää oma-arvioinnin huhtikuun 2022 tilanteesta 

15.11.2022 Raportointi sisältää oma-arvioinnin lokakuun 2022 tilanteesta 
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JOHDANTO  

 

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on käynnistynyt 1.9.2020. Hankkeessa työskentelee 

hankepäällikkö, kolme hanketyöntekijää ja asiantuntija-assistentti. Hankkeessa työskentelevien rooli on 

alueen eri toimijoita yhteen kokoava, fasilitoiva ja yhteistä kehittämistyötä tukeva. Hankkeeseen 

osallistuvat Etelä-Pohjanmaan kunnat ja kuntayhtymät sekä Isonkyrön kunta.  

Koko hankkeen arvioinnissa käytettävät mittarit koostuvat kansallisesti kerättävistä indikaattoritiedoista, 

kansallisten kyselyiden tulokset (esim. Kansallinen asiakastyytyväisyyskysely, toteutetaan syksyllä 2020, 

2021 ja 2022), THL:n Tilannekuva -kyselyn kautta kootusta tiedosta (THL:n kysely täydennettynä 

hankkeemme omilla kysymyksillä, kerätään syksyllä 2020, 2021 ja 2022) sekä eri toimenpiteidemme 

arviointimittareiden kautta. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään THL:n arviointiraportteja sekä niiden 

pohjalta STM:n ja THL:n kanssa käytäviä alueellisia keskusteluja. 

Oma-arvioinnissa syksyllä 2020 keskitymme valitsemaan ne hankesuunnitelmaan kirjatut mittarit, joilla 

parhaiten pystytään kuvaamaan kunkin kansallisen hyötytavoitteen etenemistä omien 

prosessitavoitteidemme kautta. Näistä nostamme esiin 1-3 keskeisintä mittaria/prosessitavoite. Tässä 

vaiheessa luomme pohjaa systemaattiselle ja johdonmukaiselle arvioinnille ja tarkastelemme, ovatko kaikki 

hankesuunnitelmassa esitetyt mittarit edelleen sopivia ja toimivia hankkeen prosessitavoitteiden sekä 

toimenpiteiden arvioinnissa sekä ovatko ne aidosti saatavillamme.  

Mittaristo, jolla hankkeen toimenpiteiden etenemistä on suunniteltu seurattavan, on osin käytössä ja 

joitakin arvoja/tietoja on tällä hetkellä saatavilla. Systemaattinen keräämistapa ja aineiston kokoaminen 

ovat kuitenkin vasta muotoutumassa. Toistaiseksi emme saa aineistoja yhdestä paikasta, vaan yhdeksän eri 

alueemme toimijan kautta heidän tilastoistaan ja tiedoistaan, joihin meillä ei pääsyä. Tiedot eivät ole tällä 

hetkellä kaikilta osin yhteismitallisia, eivätkä siten vertailtavissa alueen eri toimijoiden kesken.  

Yksi hankkeemme prosessitavoite on: ”Johtaminen on strategista ja perustuu tiedolla johtamiseen alueen 

toimintaympäristössä” ja sen yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on tiedolla johtamisen hallintamallin 

suunnittelu ja käyttöönotto. Samalla, kun hankkeen edetessä toiminnat ja toimintatavat yhtenäistyvät, 

muotoutuu myös alueemme yhtenäinen ja yhteismitallinen arviointipohja sekä arvioinnissa tarvittavan 

tiedon systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen. Tässä asiassa teemme yhteistyötä 

Rakenneuudistushankkeen kanssa, erityisesti tietojohtamisen näkökulmasta.  

Kehittämistyömme läpileikkaavina periaatteina ovat monikanavaisuus, jatkuva vuorovaikutus ja 

monitoimijaisuus. Näitä toteutamme myös arvioinnin kehittämisessä. Keskustelut alueemme toimijoiden 

kanssa yhteisten toimintasuunnitelmien luomiseksi ovat joulu-tammikuussa 2020-21. Näissä keskusteluissa 

käymme läpi hankesuunnitelman pohjalta niitä toimenpiteitä, mistä kukin toimija lähtee liikkeelle ja 

samalla sitä, miten niiden arviointi ja siihen liittyvä tiedonkerääminen toteutetaan yhdessä. Hankkeen 

strateginen ohjausryhmä ohjaa mittareiden valinnassa ja sitoutuu niiden käyttöön sekä yhtenäisen ja 

yhteismitallisen arviointipohjan luomiseen. Ohjausryhmä kokoontuu marraskuussa 2020 ensimmäisen 

kerran.  

Tässä oma-arvioinnissa hyödynnämme THL:n Tilannekuva -kyselyä (30.10.2020), jota täydensimme omilla 

kysymyksillämme sekä lisäksi Kick Off päivänämme saatuja keskustelunavauksia. Liitteessä 1 on taulukko, 

josta selviää se, miten hankkeessa on huomioitu kansalliset hyötytavoitteet sekä niihin liittyvät toimenpiteet 

ja mittarit. Taulukon alta löytyy myös kuva kunkin toimenpiteemme toteutumisen etenemisestä ja 

etenemissuunnitelmasta. Liite 1 toimii samalla tämän raportin tiiviinä yhteenvetona. Tämä oma-arviointi 

täydentyy alueemme toimijoiden kanssa yhdessä sovituilla mittaritiedoilla (lokakuun 2020 tiedoilla), kun 

olemme saaneet alueemme eri toimijoiden kanssa yhteiset toimintasuunnitelmat luotua. 
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1. PALVELUIDEN YHDENVERTAISEN SAATAVUUDEN, OIKEA-AIKAISUUDEN JA 

JATKUVUUDEN PARANTAMINEN  
 

Hallitusohjelman mukaisesti varmistetaan, että perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat 

jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti. Kehittämistyössä otetaan huomioon tuottajakentän 

monipuolisuus ja lähipalveluiden saavutettavuus. Erityistä huomiota kiinnitetään paljon palveluja 

tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten palveluiden kehittämiseen. (Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus 2020–2022. Ohjelma ja hankeopas. 2020.16). 

 
1.1. Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

 

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hyötytavoitteena on saatavuus, oikea-

aikaisuus ja jatkuvuus. 

 

Saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden näkökulmasta prosessitavoitteena ovat: 

 Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun 

jatkuvuus on turvattu  

 Kotona asuminen on turvattu 

 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät. 

 Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, systemaattisia ja kattavia 

 Alueella on riittävä, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö 

 

1.2. Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 

Saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden näkökulmasta hankkeen prosessitavoitteiden 

keskeisimpiä mittareita ovat seuraavat (1-3 keskeisintä mittaria/prosessitavoite): 

Prosessitavoite Keskeisimmät mittarit: saatavuus, oikea-aikaisuus ja 
jatkuvuus 

Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 
vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun jatkuvuus 
on turvattu  

T3 aika, (eri työntekijäryhmille) 
 
Käytössä olevien digitaalisten ja sähköisten palveluiden 
määrä. Käyttöaste. 
 
Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrä, joille 
on osoitettu omatyöntekijä (%kaikista ppt-asiakkaista). 
 

Kotona asuminen on turvattu Kotikuntoutuksen asiakasmäärä ja toteutuneiden 
kotikuntoutusjaksojen määrä. 
 
Lääkäripalveluiden toimintamalli on käytössä. 
Toteutuneiden palvelujen määrä. 
 
Yhteispäivystysten käyntimäärät. Ensihoidon 
kuljetusten määrät kotoa/hoitopaikasta 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat 
yhtenäiset ja riittävät. 
 

Perhekeskuspalveluiden lukumäärä ja käyttäjien 
määrä. 
 
Chat-, walk in- ja kohtaamispaikkojen määrä sekä 
käynti- ja kävijämäärät. 
 
Erityistason eri palvelujen lukumäärä perustasolla ja 
asiakasmäärä. 

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, 
systemaattisia ja kattavia 

Interventioiden määrä (puheeksiotto, esim. mini-
interventio). 
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Näiden lisäksi on hyvä seurata: 

 systemaattisesti kerättyä asiakaskokemus- ja asiakaspalautetietoa.  

Systemaattisen ja alueellisen asiakaspalautteen luominen ja sen hyödyntäminen ovat yksi 

tämän hankkeen kehittämistoimenpiteistä, yhteistyössä rakenneuudistushankkeen kanssa. 

Hankkeessa on tehty suunnitelma yhtenäisen asiakaspalautteen keräämiseksi ja 

hyödyntämiseksi kansallisia suuntaviivoja ja aikataulua noudattaen. Tällä hetkellä aiheesta 

on käynnissä kartoitus (ml.kysely), jonka vastaukset ovat myöhemmin käytettävissä. 

 

1.3. Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

 

Kansallisen tiedonkeruun rekisteri- ja kyselyaineisto otetaan huomioon arvioinnissa THL:n 

tuottamien raportointiaikataulujen mukaisesti. Oma-arvioinnissa on 13.11.2020 käytettävissä: 

 

 THL:n raportti: Tiedosta arviontiin - Sosiaali- ja terveyspalvelut TAYS-

erityisvastuualueella 2019 

 THL:n Tilannekuvakysely (palautettu 30.10.2020), jota on täydennetty Etelä-Pohjanmaan 

Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen omilla kysymyksillä 

 

Alueellisesta tiedonkeruusta sovitaan yhdessä alueen 9 eri toimijan kanssa joulu-tammikuussa 

2020-21 käytävissä toimintasuunnitelmapalavereissa sekä yhteistyössä startegisen ohjausryhmä 

kanssa. Tietoa kerätään alueen eri toimijoiden asiakas-ja potilastietojärjestelmistä, 

kyselyaineistoista, eri työryhmistä sekä asiakkailta. Myös arvioinnin valmistelussa ja 

toteutuksessa läpäisevät periaatteet ovat monikanavaisuus, jatkuva vuorovaikutus ja 

monitoimijaisuus. Esimerkiksi eri ammatti- ja asiakasryhmille mahdollistetaan jatkuvan 

palautteen ja kommentoinnin mahdollisuus yleisesti ja teemakohtaisesti, ajasta ja paikasta 

riippumatta esimerkiksi sähköisten työkalujen avulla.  

 

  

  
Elintapaohjauksen toimintamallia käyttävien 
organisaatioiden määrä sekä elintapaohjausta 
saaneiden asiakkaiden määrä. 
 
Chat-, walk in- ja kohtaamispaikkojen määrä ja niiden 
käynti- ja kävijämäärät sekä yhteistyössä mukana 
olevien järjestöjen määrä 

Alueella on riittävä, osaava ja 
ammattitaitoinen henkilöstö 

Lääkäreiden kiireelliset ja kiireettömät 
vastaanottokäyntimäärät ja niiden välinen suhde. 
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1.4. Lähtötilanteen arvioinnin tulokset < Kuvaus mittareiden/kriteerien avulla tehdyn 

lähtötilanteen arvioinnin tuloksista  

 

 

Saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden näkökulmasta meillä on käytössämme seuraavat 

tulokset (syys-lokakuun 2020 osalta): 

 

Sosiaalipalveluiden saatavuus (syyskuu 2020) 

 Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

Lapsiperheiden palveluissa kiireettömälle 

vastaanotolle pääsee keskimäärin 

arkipäivän kuluessa (vastaa lukuna): 

3 7 4,83 4,5 1,83 

Työikäisten palveluissa kiireettömälle 

vastaanotolle pääsee keskimäärin 

arkipäivän kuluessa (vastaa lukuna): 

4 7 5 4,5 1,26 

Iäkkäiden palveluissa kiireettömälle 

vastaanotolle pääsee keskimäärin 

arkipäivän kuluessa (vastaa lukuna): 

1 10 4,29 4 3,2 

 

Terveyspalveluiden saatavuus (syyskuu 2020) 

T3 aika Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

Hoitajan kiireettömälle vastaanotolle 

pääsee keskimäärin arkipäivän kuluessa 
1 14 4 2 4,62 

Lääkärin kiireettömälle vastaanotolle 

pääsee keskimäärin arkipäivän kuluessa 
10 24 16,71 15 5,28 

Fysioterapeutin kiireettömälle 

vastaanotolle pääsee keskimäärin 

arkipäivän kuluessa 

1 45 10,43 5 15,55 

Hammaslääkärin kiireettömälle 

vastaanotolle pääsee keskimäärin 

arkipäivän kuluessa 

14 150 74,43 80 52,61 

 

Palliatiivisen konsultointipalvelun saatavuus (syyskuu 2020): 

 100 % kunnista 

 80 % yhteistoiminta-alueista 

Käytössä olevien digitaalisten ja sähköisten palveluiden määrä (syyskuu 2020) 

 Lapsiperheiden palveluissa 33 % alueella käytössä 

 Nuorten palveluissa 33 % alueella käytössä 

 Työikäisten palveluissa 33 % alueella käytössä 

 Ikääntyneiden palveluissa 56 % alueella käytössä 
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1.5. Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

 

Hanke on käynnistynyt 1.9.2020. Hankkeen kehittämistoimenpiteet ovat käynnistyneet 

tilannekuvan luomisella ja yhteistyöryhmien kartoittamisella ja kokoamisella. Hankesalkkuun on 

raportoitu keskeisimmät käynnistyneet valmistelut ja toimenpiteet. Yhteenveto tiekartasta ja 

Prosessitavoite Keskeisimmät mittarit: saatavuus, oikea-
aikaisuus ja jatkuvuus 

Tulokset 

Kiireettömään hoitoon ja palveluun 
pääsee 7 vuorokaudessa. Hoidon ja 
palvelun jatkuvuus on turvattu  

T3 aika, (eri työntekijäryhmille) 
 
Käytössä olevien digitaalisten ja sähköisten 
palveluiden määrä. Käyttöaste. 
 
Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 
määrä, joille on osoitettu omatyöntekijä 
(%kaikista ppt-asiakkaista). 
 

Ks. taulukot yllä. 
 

ks. %-luvut yllä 
 
 

Ei mitattu, ei tiedossa 

Kotona asuminen on turvattu Kotikuntoutuksen asiakasmäärä ja 
toteutuneiden kotikuntoutusjaksojen 
määrä. 
 
Lääkäripalveluiden toimintamalli on 
käytössä. Toteutuneiden palvelujen määrä. 
 
Yhteispäivystysten käyntimäärät. 
Ensihoidon kuljetusten määrät 
kotoa/hoitopaikasta 

Ei käynnistynyt, ei tiedossa 
 
 
 
Ei käynnistynyt, ei toteutuneita 
palveluita 
 
Yhteispäivystysten käyntimäärät 
1.9.2019-30.8.2020: 51 553 
käyntiä 

 
Ensihoidon kuljetusten määrät 
kotoa/hoitopaikasta 1.9.2019-
30.8.2020: yli 75 vuotiailla 
10 639 kuljetusta 
 

Lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut ovat yhtenäiset ja 
riittävät. 
 

Perhekeskuspalveluiden lukumäärä ja 
käyttäjien määrä. 
 
Chat-, walk in- ja kohtaamispaikkojen 
määrä sekä käynti- ja kävijämäärät. 
 
 
 
Erityistason eri palvelujen lukumäärä 
perustasolla ja asiakasmäärä. 

Kartoitus käynnissä 
 
 
Kartoitus käynnissä 
Kohtaamispaikkoja, joissa 
lakisääteinen ohjaus ja 
neuvonta yhteensä 6 
 
Kartoitus käynnissä 

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat 
yhtenäisiä, systemaattisia ja 
kattavia 
 

Interventioiden määrä (puheeksiotto, 
esim. mini-interventio). 
 
Elintapaohjauksen toimintamallia 
käyttävien organisaatioiden määrä sekä 
elintapaohjausta saaneiden asiakkaiden 
määrä. 
 
 
Chat-, walk in- ja kohtaamispaikkojen 
määrä ja niiden käynti- ja kävijämäärät 
sekä yhteistyössä mukana olevien 
järjestöjen määrä 

Ei mitattu, ei tiedossa 
 
 
0, Elintapaohjauksen yhtenäinen 
toimintamalli on työn alla. 
Elintapaohjausta toteutetaan eri 
toimipaikoissa tällä hetkellä eri 
tavoin ja resurssein. 
 
Ei mitattu, ei tiedossa 
 
 

Alueella on riittävä, osaava ja 
ammattitaitoinen henkilöstö 

Lääkäreiden kiireelliset ja kiireettömät 
vastaanottokäyntimäärät ja niiden välinen 
suhde. 
 

Tiedot keräyksessä 



9 
 

 

käynnistyneistä toimenpiteistä on tässä alla sekä liitteessä 1 (Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan 

kehittämiskokonaisuuksien tiekartta lokakuu 2020). 

 

Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan kehittämiskokonaisuuksien tiekartta lokakuu 2020 

 

1.6. Seurannan ja arvioinnin tulokset  

 

Saatavuuden, jatkuvuuden ja oikea-aikaisuuden arvioinnin sekä mittareiden tarkentaminen ja 

tiivistäminen on vielä kesken. Vain muutamia tuloksia on käytettävissä. Kaikki tulokset eivät ole 

alueella yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia. Ne mallit, jotka eivät ole vielä valmiina, 

eivät vielä voikaan olla käytössä. 
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2. TOIMINNAN PAINOTUKSEN SIIRTÄMINEN RASKAISTA PALVELUISTA 

EHKÄISEVÄÄN JA ENNAKOIVAAN TYÖHÖN  
 

Hallitusohjelman mukaisesti terveydenhuollon painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta 

perustasolle. Samoin sosiaalihuollossa painopistettä siirretään varhaiseen tukeen ja matalan 

kynnyksen palveluihin. Näin ongelmiin päästään puuttumaan ajoissa. (Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus 2020–2022. Ohjelma ja hankeopas. 2020.18) 

 

2.1. Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet  

 

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hyötytavoitteena on ennaltaehkäisy ja 

ennakointi. 

 

Ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin näkökulmasta prosessitavoitteena ovat: 

 Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun 

jatkuvuus on turvattu  

 Kotona asuminen on turvattu 

 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät. 

 Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, systemaattisia ja kattavia 

 Alueella on riittävä, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö 

 

 

2.2. Arvioinnin mittarit/kriteerit  

 

Ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin näkökulmasta hankkeen prosessitavoitteiden keskeisimpiä 

mittareita ovat seuraavat (1-3 keskeisintä mittaria/prosessitavoite): 

Prosessitavoite Keskeisimmät mittarit: ennaltaehkäisy ja ennakointi 

Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 
vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun jatkuvuus 
on turvattu  

Yhtenäisten hoidon ja palvelutarpeen arviointien 
määrä  
 
Kertakävijöiden ja paljon palveluja tarvitsevien 
asiakkaiden määrä. 
 

Kotona asuminen on turvattu Kotikuntoutuksen asiakasmäärä ja toteutuneiden 
kotikuntoutusjaksojen määrä. 
 
Lääkäripalveluiden toimintamalli on käytössä. 
Toteutuneiden palvelujen määrä. 
 
ESH/päivystyksen käyttö 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat 
yhtenäiset ja riittävät. 
 

Chat-, walk in- ja kohtaamispaikkojen määrä sekä 
käynti- ja kävijämäärät. 
 
Psykiatristen sairaanhoitajien määrä opiskeluhuollossa 
sekä kävijä- ja käyntimäärät. 
 
IPC-koulutettujen määrä sekä ohjausta saaneiden 
lasten ja nuorten määrä. 
 

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, 
systemaattisia ja kattavia 
 

Elintapaohjauksen toimintamallia käyttävien 
organisaatioiden määrä sekä elintapaohjausta 
saaneiden asiakkaiden määrä. 
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Näiden lisäksi on hyvä seurata: 

 palvelu- ja hoitosuunnitelmien määrää sekä laatua (yhtenäinen sovittu sisältö) 

 Yhtenäisten hoidon ja palvelutarpeen arviointien sisältöä 

 Asiakkaan ohjautuvuutta ensimmäisellä kerralla oikeaan ennaltaehkäisevään toimintaan 

tai oikeaan palveluun 

 

2.3. Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

 

Kansallisen tiedonkeruun rekisteri- ja kyselyaineisto otetaan huomioon arvioinnissa THL:n 

tuottamien raportointiaikataulujen mukaisesti. Oma-arvioinnissa on 13.11.2020 käytettävissä: 

 

 THL:n raportti: Tiedosta arviontiin - Sosiaali- ja terveyspalvelut TAYS-

erityisvastuualueella 2019 

 THL:n Tilannekuvakysely (palautettu 30.10.2020), jota on täydennetty Etelä-Pohjanmaan 

Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen omilla kysymyksillä 

 

Alueellisesta tiedonkeruusta sovitaan yhdessä alueen 9 eri toimijan kanssa joulu-tammikuussa 

2020-21 käytävissä toimintasuunnitelmapalavereissa sekä yhteistyössä startegisen ohjausryhmä 

kanssa. Tietoa kerätään alueen eri toimijoiden asiakas-ja potilastietojärjestelmistä, 

kyselyaineistoista, eri työryhmistä sekä asiakkailta. Myös arvioinnin valmistelussa ja 

toteutuksessa läpäisevät periaatteet ovat monikanavaisuus, jatkuva vuorovaikutus ja 

monitoimijaisuus. Esimerkiksi eri ammatti- ja asiakasryhmille mahdollistetaan jatkuvan 

palautteen ja kommentoinnin mahdollisuus yleisesti ja teemakohtaisesti, ajasta ja paikasta 

riippumatta esimerkiksi sähköisten työkalujen avulla.  

 

 

2.4. Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

 

Ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin näkökulmasta meillä on käytössämme seuraavat tulokset (syys-

lokakuun 2020 osalta): 

Sosiaalihuollon chat-, walk in- ja kohtaamispaikkojen 
määrä ja niiden käynti- ja kävijämäärät sekä 
yhteistyössä mukana olevien järjestöjen määrä. 
 
Suun th: Ennaltaehkäisevien tilaisuuksien ja 
toimenpiteiden määrä.   

Alueella on riittävä, osaava ja 
ammattitaitoinen henkilöstö 

Toteutuneet työnjaot ja työprosessien 
uudelleenmuotoilu ja niiden toimivuus. 
 
Tutkimus- ja kehittämistyötä tekevien määrä. 
Käynnistyneiden tutkimusten määrä. 
 

Prosessitavoite Keskeisimmät mittarit: ennaltaehkäisy 
ja ennakointi 

Tulokset 

Kiireettömään hoitoon ja 
palveluun pääsee 7 vuorokaudessa. 
Hoidon ja palvelun jatkuvuus on 
turvattu  

Yhtenäisten hoidon ja palvelutarpeen 
arviointien määrä  
 
Kertakävijöiden ja paljon palveluja 
tarvitsevien asiakkaiden määrä. 
 

0, toimintamallia ei luotu 
 
 
Tiedot keräyksessä 
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2.5. Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

 

Hanke on käynnistynyt 1.9.2020. Hankkeen kehittämistoimenpiteet ovat käynnistyneet 

tilannekuvan luomisella ja yhteistyöryhmien kartoittamisella ja kokoamisella. Hankesalkkuun on 

raportoitu keskeisimmät käynnistyneet valmistelut ja toimenpiteet. Yhteenveto tiekartasta ja 

käynnistyneistä toimenpiteistä on kohdassa 1.5 sekä liitteessä 1 (Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan 

kehittämiskokonaisuuksien tiekartta lokakuu 2020). 

 

 

Kotona asuminen on turvattu Kotikuntoutuksen asiakasmäärä ja 
toteutuneiden kotikuntoutusjaksojen 
määrä. 
 
Lääkäripalveluiden toimintamalli on 
käytössä. Toteutuneiden palvelujen 
määrä. 
 
Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä. 
Yhteispäivystysten käyntimäärät. 
Ensihoidon kuljetusten määrät 
kotoa/hoitopaikasta. 

Ei käynnistynyt, ei tiedossa 
 
 
 
Ei käynnistynyt, ei tiedossa 
 
 
 
Lähetteiden määrä ei tiedossa. 
 
Yhteispäivystysten käyntimäärät 
1.9.2019-30.8.2020: 51 553 
käyntiä 

 
Ensihoidon kuljetusten määrät 
kotoa/hoitopaikasta 1.9.2019-
30.8.2020: yli 75 vuotiailla 
10 639 kuljetusta 

Lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut ovat yhtenäiset ja 
riittävät. 
 

Chat-, walk in- ja kohtaamispaikkojen 
määrä sekä käynti- ja kävijämäärät. 
 
Psykiatristen sairaanhoitajien määrä 
opiskeluhuollossa sekä kävijä- ja 
käyntimäärät. 
 
IPC-koulutettujen määrä sekä ohjausta 
saaneiden lasten ja nuorten määrä. 
 

Kartoitus käynnissä 
 
 
Tarkentuu, 2.asteella 1, 
yläkoulussa 1, alakoulussa 0 
(yhteensä 2 alueella) 
 
0, koulutus käynnistyy 2021 

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat 
yhtenäisiä, systemaattisia ja 
kattavia 
 

Elintapaohjauksen toimintamallia 
käyttävien organisaatioiden määrä sekä 
elintapaohjausta saaneiden asiakkaiden 
määrä. 
 
 
Sosiaalihuollon chat-, walk in- ja 
kohtaamispaikkojen määrä ja niiden 
käynti- ja kävijämäärät sekä yhteistyössä 
mukana olevien järjestöjen määrä. 
 
Suun th: Ennaltaehkäisevien tilaisuuksien 
ja toimenpiteiden määrä.   

0, Elintapaohjauksen yhtenäinen 
toimintamalli on työn alla. 
Elintapaohjausta toteutetaan eri 
toimipaikoissa tällä hetkellä eri 
tavoin ja resurssein. 
 
Ei mitattu, ei tiedossa 
 
 
 
 
Suunnittelu käynnistynyt, 
1.tapaaminen marraskuussa 2020 

Alueella on riittävä, osaava ja 
ammattitaitoinen henkilöstö 

Toteutuneet työnjaot ja työprosessien 
uudelleenmuotoilu ja niiden toimivuus. 
 
Tutkimus- ja kehittämistyötä tekevien 
määrä. 
Käynnistyneiden tutkimusten määrä. 
 

Ei käynnistynyt, ei tiedossa 
 
 
Ei käynnistynyt, ei tiedossa 
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2.6. Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin arvioinnin sekä mittareiden tarkentaminen ja tiivistäminen on 

vielä kesken. Vain muutamia tuloksia on käytettävissä. Kaikki tulokset eivät ole alueella 

yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia. Ne mallit, jotka eivät ole vielä valmiina, eivät 

vielä voikaan olla käytössä. 
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3. PALVELUIDEN LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN  
 

Hallitusohjelma korostaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Laadukas ja vaikuttava sosiaali- ja 

terveydenhuolto on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon tai näyttöön perustuvaa palvelua, josta 

asiakas kokee saavansa apua, joka aidosti auttaa ja vastaa tarpeeseen. (Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus 2020–2022. Ohjelma ja hankeopas. 2020.18.) 

 

3.1. Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet  

 

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hyötytavoitteena on laatu ja 

vaikuttavuus. 

 

Laadun ja vaikuttavuuden näkökulmasta prosessitavoitteena ovat: 

 Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun 

jatkuvuus on turvattu  

 Kotona asuminen on turvattu 

 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät. 

 Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, systemaattisia ja kattavia 

 Johtaminen on strategista ja perustuu tiedolla johtamiseen alueen 

toimintaympäristössä 

 Alueella on riittävä, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö 

 

 

3.2. Arvioinnin mittarit/kriteerit  

 

Laadun ja vaikuttavuuden näkökulmasta hankkeen prosessitavoitteiden keskeisimpiä mittareita 

ovat seuraavat (1-3 keskeisintä mittaria/prosessitavoite): 

Prosessitavoite Keskeisimmät mittarit: laatu ja vaikuttavuus 

Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 
vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun jatkuvuus 
on turvattu  

Yhtenäisten hoidon ja palvelutarpeen arviointien 
määrä (ja laatu) 
 
Yhdessä sovittujen palveluketjujen ja -
kokonaisuuksien määrä ja toimivuuden arviointi 
 
Eri työyhteisöjen määrä, jossa AVAIN otettu käyttöön 
sekä asiakkaiden ja asiakassuunnitelmien määrä, joissa 
käytetty AVAIN-mittaria. 
 

Kotona asuminen on turvattu Kotihoidon asiakkaiden asiakasprofiili (ikäjakauma ja 
erityisryhmä).  laadukas palvelu 
 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat 
yhtenäiset ja riittävät. 
 

Erityistason palvelujen lukumäärä perustasolla ja 
asiakasmäärät 
 
Käynnissä olevien yhteistyöryhmien määrä ja 
kokousten määrä 
 

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, 
systemaattisia ja kattavia 
 

Mielenterveysstrategian toimenpiteiden määrä 
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3.3. Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

 

Kansallisen tiedonkeruun rekisteri- ja kyselyaineisto otetaan huomioon arvioinnissa THL:n 

tuottamien raportointiaikataulujen mukaisesti. Oma-arvioinnissa on 13.11.2020 käytettävissä: 

 

 THL:n raportti: Tiedosta arviontiin - Sosiaali- ja terveyspalvelut TAYS-

erityisvastuualueella 2019 

 THL:n Tilannekuvakysely (palautettu 30.10.2020), jota on täydennetty Etelä-Pohjanmaan 

Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen omilla kysymyksillä 

 

Alueellisesta tiedonkeruusta sovitaan yhdessä alueen 9 eri toimijan kanssa joulu-tammikuussa 

2020-21 käytävissä toimintasuunnitelmapalavereissa sekä yhteistyössä startegisen ohjausryhmä 

kanssa. Tietoa kerätään alueen eri toimijoiden asiakas-ja potilastietojärjestelmistä, 

kyselyaineistoista, eri työryhmistä sekä asiakkailta. Myös arvioinnin valmistelussa ja 

toteutuksessa läpäisevät periaatteet ovat monikanavaisuus, jatkuva vuorovaikutus ja 

monitoimijaisuus. Esimerkiksi eri ammatti- ja asiakasryhmille mahdollistetaan jatkuvan 

palautteen ja kommentoinnin mahdollisuus yleisesti ja teemakohtaisesti, ajasta ja paikasta 

riippumatta esimerkiksi sähköisten työkalujen avulla.  

 

 

3.4. Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

 

Laadun ja vaikuttavuuden näkökulmasta meillä on käytössämme seuraavat tulokset (syys-

lokakuun 2020 osalta): 

Elintapaohjauksen toimintamallia käyttävien 
organisaatioiden määrä sekä elintapaohjausta 
saaneiden asiakkaiden määrä. 
  
Niiden kuntien määrä, jotka osallistuvat 
hyvinvointisuunnitelman laadintaan ja käyttöönottoon. 

Johtaminen on strategista ja perustuu 
tiedolla johtamiseen alueen 
toimintaympäristössä 

Arvio tiedolla johtamisen hallintamallin suunnittelun 
ja käyttöönoton etenemisestä. 
 
Arvio systematisoidun asiakaspalautteen 
toteutumisesta ja palautejärjestelmiä käyttävien 
organisaatioiden määrä sekä arvio asiakaspalautteen 
käytöstä.  
 
Esimiesverkostojen ja koulutusten määrä.  
Henkilöstön tyytyväisyys muutosjohtamiseen. 

Alueella on riittävä, osaava ja 
ammattitaitoinen henkilöstö 

Toteutuneet työnjaot ja työprosessien 
uudelleenmuotoilu ja niiden toimivuus. 
 
Osaamisen kartoittamisen ja vahvistamisen 
menetelmien määrä sekä niihin osallistuneiden määrä. 
 
Tutkimus- ja kehittämistyötä tekevien määrä. 
Käynnistyneiden tutkimusten määrä. 

Prosessitavoite Keskeisimmät mittarit: laatu ja 
vaikuttavuus 

Tulos 

Kiireettömään hoitoon ja palveluun 
pääsee 7 vuorokaudessa. Hoidon ja 
palvelun jatkuvuus on turvattu  

Yhtenäisten hoidon ja palvelutarpeen 
arviointien määrä (ja laatu) 
 

0, ei käynnistynyt 
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3.5. Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

 

Hanke on käynnistynyt 1.9.2020. Hankkeen kehittämistoimenpiteet ovat käynnistyneet 

tilannekuvan luomisella ja yhteistyöryhmien kartoittamisella ja kokoamisella. Hankesalkkuun on 

raportoitu keskeisimmät käynnistyneet valmistelut ja toimenpiteet. Yhteenveto tiekartasta ja 

käynnistyneistä toimenpiteistä on kohdassa 1.5 sekä liitteessä 1 (Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan 

kehittämiskokonaisuuksien tiekartta lokakuu 2020). 

Yhdessä sovittujen palveluketjujen ja -
kokonaisuuksien määrä ja toimivuuden 
arviointi 
 
Eri työyhteisöjen määrä, jossa AVAIN 
otettu käyttöön sekä asiakkaiden ja 
asiakassuunnitelmien määrä, joissa 
käytetty AVAIN-mittaria. 
 

0, työn alla rakenneuudistus-
hankkeessa 
 
 
0, Käyttöönotto ja aloitus alkaa 
sosiaalihuollon pilotissa 1 
vuoden 2020 lopussa. Etelä-
Pohjanmaalta on mukana 3 
sote-organisaatiota. 
 

Kotona asuminen on turvattu Kotihoidon asiakkaiden asiakasprofiili 
(ikäjakaumat ja erityistä tukevat 
tarvitsevat).  

Ei tiedossa, kartoituksen alla. 

Lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut ovat yhtenäiset ja 
riittävät. 
 

Erityistason palvelujen lukumäärä 
perustasolla ja asiakasmäärät 
 
Käynnissä olevien yhteistyöryhmien määrä 
ja kokousten määrä 
 

Kartoituksen alla 
 
 
Kartoituksen alla 

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat 
yhtenäisiä, systemaattisia ja 
kattavia 
 

Mielenterveysstrategian toimenpiteiden 
määrä 
 
 
Elintapaohjauksen toimintamallia 
käyttävien organisaatioiden määrä sekä 
elintapaohjausta saaneiden asiakkaiden 
määrä. 
  
 
 
Niiden kuntien määrä, jotka osallistuvat 
hyvinvointisuunnitelman laadintaan ja 
käyttöönottoon. 

Käynnistymässä 
rakenneuudistushankkeen 
kanssa 
 
0, Elintapaohjauksen 
yhtenäinen toimintamalli on 
työn alla. Elintapaohjausta 
toteutetaan eri toimipaikoissa 
tällä hetkellä eri tavoin ja 
resurssein. 
 
Kartoituksen alla 

Johtaminen on strategista ja 
perustuu tiedolla johtamiseen 
alueen toimintaympäristössä 

Arvio tiedolla johtamisen hallintamallin 
suunnittelun ja käyttöönoton 
etenemisestä. 
 
Arvio systematisoidun asiakaspalautteen 
toteutumisesta ja palautejärjestelmiä 
käyttävien organisaatioiden määrä sekä 
arvio asiakaspalautteen käytöstä.  
 
Esimiesverkostojen ja koulutusten määrä.  
Henkilöstön tyytyväisyys 
muutosjohtamiseen. 

Valmistelussa. 
Sote-tietojohtamisen 
kehittämissuunnitelma työn alla 
 
Edetään kansallisen 
kehittämisen mukaan 
 
 
 
Ei käynnistynyt 

Alueella on riittävä, osaava ja 
ammattitaitoinen henkilöstö 

Toteutuneet työnjaot ja työprosessien 
uudelleenmuotoilu ja niiden toimivuus. 
 
Osaamisen kartoittamisen ja 
vahvistamisen menetelmien määrä sekä 
niihin osallistuneiden määrä. 
 
Tutkimus- ja kehittämistyötä tekevien 
määrä. Käynnistyneiden tutkimusten 
määrä. 

Ei käynnistynyt, ei tiedossa 
 
 
Kartoituksessa ja valmistelussa 
 
 
 
Ei käynnistynyt, ei tiedossa 
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3.6. Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin sekä mittareiden tarkentaminen ja tiivistäminen on vielä 

kesken. Vain muutamia tuloksia on käytettävissä. Kaikki tulokset eivät ole alueella 

yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia. Ne mallit, jotka eivät ole vielä valmiina, eivät 

vielä voikaan olla käytössä. 
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4. PALVELUIDEN MONIALAISUUDEN JA YHTEENTOIMIVUUDEN 

VARMISTAMINEN  
 

Hallitusohjelma korostaa palveluiden yhteentoimivuutta, jossa palvelut ovat yhteensovitettuja, 

hoito- ja palveluketjut sujuvia ja sosiaalipalvelujen sekä terveydenhuollon perusja erityistason 

palvelujen yhteensovittaminen eli integraatio ja eri ammattiryhmien välinen yhteistyö saumatonta. 

(Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022. Ohjelma ja hankeopas. 2020.19.) 

 
4.1. Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

 

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hyötytavoitteena on monialaisuus ja 

yhteentoimivuus. 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistamisen näkökulmasta 

prosessitavoitteena ovat: 

 Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun 

jatkuvuus on turvattu  

 Kotona asuminen on turvattu 

 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät. 

 Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, systemaattisia ja kattavia 

 Johtaminen on strategista ja perustuu tiedolla johtamiseen alueen 

toimintaympäristössä 

 Alueella on riittävä, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö 

 

 

4.2. Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden näkökulmasta hankkeen prosessitavoitteiden 

keskeisimpiä mittareita ovat seuraavat (1-3 keskeisintä mittaria/prosessitavoite): 

Prosessitavoite Keskeisimmät mittarit: monialaisuus ja 
yhteentoimivuus 

Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 
vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun jatkuvuus 
on turvattu  

Moniammatillisten tiimien asiakkaiden määrä 
T3 aika, (eri työntekijäryhmille?) 
 
Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrä, joille 
on osoitettu omatyöntekijä (%kaikista ppt-asiakkaista). 
 
Asiakkaat joille on tehty suuntima 

Kotona asuminen on turvattu Kotihoidon asiakkaiden asiakasprofiili (ikäjakauma ja 
erityisryhmä). 
 
Lääkäripalveluiden toimintamalli on käytössä. 
Toteutuneiden palvelujen määrä. 
 
Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä 
ESH/päivystyksen käyttö 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat 
yhtenäiset ja riittävät. 
 

Käynnissä olevien yhteistyöryhmien määrä ja  
kokousten määrä 
 
Erityistason eri palvelujen lukumäärä perustasolla ja 
asiakasmäärä. 
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4.3. Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

 

Kansallisen tiedonkeruun rekisteri- ja kyselyaineisto otetaan huomioon arvioinnissa THL:n 

tuottamien raportointiaikataulujen mukaisesti. Oma-arvioinnissa on 13.11.2020 käytettävissä: 

 

 THL:n raportti: Tiedosta arviontiin - Sosiaali- ja terveyspalvelut TAYS-

erityisvastuualueella 2019 

 THL:n Tilannekuvakysely (palautettu 30.10.2020), jota on täydennetty Etelä-Pohjanmaan 

Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen omilla kysymyksillä 

 

Alueellisesta tiedonkeruusta sovitaan yhdessä alueen 9 eri toimijan kanssa joulu-tammikuussa 

2020-21 käytävissä toimintasuunnitelmapalavereissa sekä yhteistyössä startegisen ohjausryhmä 

kanssa. Tietoa kerätään alueen eri toimijoiden asiakas-ja potilastietojärjestelmistä, 

kyselyaineistoista, eri työryhmistä sekä asiakkailta. Myös arvioinnin valmistelussa ja 

toteutuksessa läpäisevät periaatteet ovat monikanavaisuus, jatkuva vuorovaikutus ja 

monitoimijaisuus. Esimerkiksi eri ammatti- ja asiakasryhmille mahdollistetaan jatkuvan 

palautteen ja kommentoinnin mahdollisuus yleisesti ja teemakohtaisesti, ajasta ja paikasta 

riippumatta esimerkiksi sähköisten työkalujen avulla.  

 

 

4.4. Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

 

Monialaisuuden ja yhteentoimivuuden näkökulmasta meillä on käytössämme seuraavat tulokset 

(syys-lokakuun 2020 osalta): 

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, 
systemaattisia ja kattavia 
 

Sosiaalityön keinojen käyttöön oton arvio,  
(chat-, walk in- ja kohtaamispaikkojen määrä ja niiden 
käynti- ja kävijämäärät sekä) yhteistyössä mukana 
olevien järjestöjen määrä 
 
Ehkäisevän päihdetyön verkoston kokousten ja 
osallistujien määrä 
 
Elintapaohjauksen toimintamallia käyttävien 
organisaatioiden määrä sekä elintapaohjausta 
saaneiden asiakkaiden määrä. 

Johtaminen on strategista ja perustuu 
tiedolla johtamiseen alueen 
toimintaympäristössä 

Arvio tiedolla johtamisen hallintamallin suunnittelun 
ja käyttöönoton etenemisestä. 
 
Arvio asiakaspalautteen käytöstä. 
  
Henkilöstön tyytyväisyys muutosjohtamiseen.  

Alueella on riittävä, osaava ja 
ammattitaitoinen henkilöstö 

Toteutuneet työnjaot ja työprosessien 
uudelleenmuotoilu ja niiden toimivuus. 
 
Osaamisen kartoittamisen ja vahvistamisen 
menetelmien määrä sekä niihin osallistuneiden määrä. 
 

Prosessitavoite Keskeisimmät mittarit: monialaisuus ja 
yhteentoimivuus 

Tulos 

Kiireettömään hoitoon ja palveluun 
pääsee 7 vuorokaudessa. Hoidon ja 
palvelun jatkuvuus on turvattu  

Moniammatillisten tiimien asiakkaiden 
määrä 
 
T3 aika 

Ei tiedossa 
 
 
Ks. taulukot kohta 1.4. 
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4.5. Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

 

Hanke on käynnistynyt 1.9.2020. Hankkeen kehittämistoimenpiteet ovat käynnistyneet 

tilannekuvan luomisella ja yhteistyöryhmien kartoittamisella ja kokoamisella. Hankesalkkuun on 

raportoitu keskeisimmät käynnistyneet valmistelut ja toimenpiteet. Yhteenveto tiekartasta ja 

 
Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden 
määrä, joille on osoitettu omatyöntekijä 
(%kaikista ppt-asiakkaista). 
 
Asiakkaat joille on tehty suuntima 

 
Ei tiedossa 
 
 
 
0, Suuntima-koulutus alueella 
2.12.2020 ja käyttöönotto 
aloitetaan joulukuussa 2020 
 

Kotona asuminen on turvattu Kotihoidon asiakkaiden asiakasprofiili 
(ikäjakauma ja erityisryhmä). 
 
Lääkäripalveluiden toimintamalli on 
käytössä. Toteutuneiden palvelujen 
määrä. 
 
Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä 
ESH/päivystyksen käyttö 

Ei käynnistynyt, ei tiedossa 
 
 
Ei käynnistynyt, ei tiedossa 
 
 
 
Lähetteiden määrä ei tiedossa. 
 
Yhteispäivystysten käyntimäärät 
1.9.2019-30.8.2020: 51 553 
käyntiä 
 

Lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut ovat yhtenäiset ja 
riittävät. 
 

Käynnissä olevien yhteistyöryhmien 
määrä ja kokousten määrä 
 
Erityistason eri palvelujen lukumäärä 
perustasolla ja asiakasmäärä. 
 

Kartoitus käynnissä 
 
 
Kartoitus käynnissä 

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat 
yhtenäisiä, systemaattisia ja 
kattavia 
 

Sosiaalityön keinojen käyttöön oton 
arvio, yhteistyössä mukana olevien 
järjestöjen määrä 
 
Ehkäisevän päihdetyön verkoston 
kokousten ja osallistujien määrä 
 
Elintapaohjauksen toimintamallia 
käyttävien organisaatioiden määrä sekä 
elintapaohjausta saaneiden asiakkaiden 
määrä. 

Ei mitattu, ei tiedossa 
 
 
 
Käynnissä, kartoitus käynnissä 
 
 
0, Elintapaohjauksen 
yhtenäinen toimintamalli on 
työn alla. Elintapaohjausta 
toteutetaan eri toimipaikoissa 
tällä hetkellä eri tavoin ja 
resurssein. 

Johtaminen on strategista ja 
perustuu tiedolla johtamiseen 
alueen toimintaympäristössä 

Arvio tiedolla johtamisen hallintamallin 
suunnittelun ja käyttöönoton 
etenemisestä. 
 
 
Arvio asiakaspalautteen käytöstä.  
 
Henkilöstön tyytyväisyys 
muutosjohtamiseen. ei käynnissä 

Valmistelussa. 
Sote-tietojohtamisen 
kehittämissuunnitelma työn 
alla. 
 
Edeteään kansallisen 
kehittämisen mukaan 
 
Ei käynnistynyt 

Alueella on riittävä, osaava ja 
ammattitaitoinen henkilöstö 

Toteutuneet työnjaot ja työprosessien 
uudelleenmuotoilu ja niiden toimivuus. 
 
Osaamisen kartoittamisen ja 
vahvistamisen menetelmien määrä sekä 
niihin osallistuneiden määrä. 
 

Ei käynnistynyt, ei tiedossa 
 
 
Kartoituksessa ja valmistelussa 
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käynnistyneistä toimenpiteistä on kohdassa 1.5 sekä liitteessä 1 (Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan 

kehittämiskokonaisuuksien tiekartta lokakuu 2020). 

 

4.6. Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

Monialaisuuden ja yhteentoimivuuden arvioinnin sekä mittareiden tarkentaminen ja 

tiivistäminen on vielä kesken. Vain muutamia tuloksia on käytettävissä. Kaikki tulokset eivät ole 

alueella yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia. Ne mallit, jotka eivät ole vielä valmiina, 

eivät vielä voikaan olla käytössä. 
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5. KUSTANNUSTEN NOUSUN HILLITSEMINEN   
 

Muihin tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet hillitsevät osaltaan kustannusten kasvua (Tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022. Ohjelma ja hankeopas. 2020.20). 

 

5.1. Hankkeen tavoitteet 

 

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hyötytavoitteena on kustannusten 

nousun hillintä. Edellä mainitut hyötytavoitteet hillitsevät kustannusten nousua toteutuessaan. 

 

5.2. Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 

Seurataan edellä mainittuja hyöty- ja prosessitavoitteita. Lisäksi pitää sopia alueen toimijoiden 

kanssa, mitä lukuja ja euromääräisiä arvoja seurataan. 

 

5.3. Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Sovitaan yhdessä alueella. 

5.4. Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Ks. kohdat 1.4, 2.4, 3.4 ja 4.4. 

5.5. Seurannan ja arvioinnin tulokset  

 

Kustannusten hillinnän arvioinnin sekä mittareiden tarkentaminen ja tiivistäminen on vielä 

kesken. Vain muutamia tuloksia on käytettävissä. Kaikki tulokset eivät ole alueella 

yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia. Ne mallit, jotka eivät ole vielä valmiina, eivät 

vielä voikaan olla käytössä. 
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6. MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN 

 

 Työstämme alueemme systemaattista arviointia ja yhteisiä mittareita monikanavaisesti, 

monitoimijaisesti ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

 Käymme yhteiset keskustelut alueilla, joissa sovitaan yhteisistä toimenpiteistä ja mittareista 

 Ohjausryhmä järjestäytyy ja kokoontuu. Siellä sovitaan keskeisistä mittareista ja niiden 

hyödyntämisestä alueella. 

 Oma-arviointi tarkentuu ja täydentyy aina tietojen lisääntyessä ja vahvistuessa. 

 

Esimerkkejä muista mittareista, joista olisi hyvä sopia ja joita olisi hyvä seurata: 

 Asiakaspalaute- ja asiakaskokemustieto 

 Palvelu- ja hoitosuunnitelmien määrää sekä laatua (yhtenäinen sovittu sisältö) 

 Yhtenäisten hoidon ja palvelutarpeen arviointien sisältöä 

 Asiakkaan ohjautuvuutta ensimmäisellä kerralla oikeaan ennaltaehkäisevään toimintaan tai oikeaan 

palveluun 

 Interventioiden määrä (esim. hoitajien vastaanotolla) 

 Yhdessä sovitut euromääräiset mittarit 

 

 

Liitteet: 

Liite 1.Tiivistelmä oma-arviointi Etelä-Pohjanmaa 10/2020. 

 

Lähde: 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022. 2020. Ohjelma ja hankeopas. Sosiaali- ja 

terveysministeriön julkaisuja 2020:3. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4136-6 
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