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1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja 

jatkuvuuden parantaminen  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

Päätavoitteena on vahvistaa, luontevoittaa ja varmistaa palvelujen ja toiminnan oikea-aikaisuutta, 

jatkuvuutta ja saatavuutta. 

Hankkeen prosessitavoitteita ovat: 

1. Ennakoivien vastaanottojen toimintamallin suunnittelu ja rakentaminen peruspalvelujen 

yhteistyöllä ja ennakoivalla toiminnalla määritellyille potilasryhmille (mm. prediabeetikot, 

sepelvaltimotautia sairastavat)  

2. Monialaisten palvelujen asiakkuussegmentoinnin kehittäminen palvelujen ja ikäkausien 

taitevaiheissa  

3. Psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantaminen nuorten perustason palveluissa: 

Nuorten mielenterveyden tukeminen näyttöön perustuvien menetelmien avulla. Osallistutaan 

HUS-alueella IPC- ja Cool Kids -menetelmien osaamisen lisäämiseen. 

4. ”Suu kerralla kuntoon” -mallin laajennus, hybridimallin kehitys, walk in -vastaanottototeutus 

5. Yhteyshenkilö-, omahoitaja- ja casemanagerointimallin muotoileminen, kokeileminen ja 

arvioiminen määritellyillä asiakasryhmillä sekä monialaisen, integroivan asiakasohjauksen ja 

hoidon tarpeen arvioinnin mallintaminen 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Tämän hyötytavoitteen kohdalla arvioinnin mittareita/kriteerejä ovat asiakasmäärät, asiakkailta ja 

henkilöltä saatu palaute, HUS-yhteistyöllä alueelle kohdennettu tuki ja toteutuneet valmennukset sekä 

kehitetyt toimintamallit. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Koko hankkeessa tiedonkeruussa ja arvioinnissa toteutetaan itse- ja vertaisarviointia sekä 

monitahoarviointia. Lisäksi hyödynnetään rekisteri-/tilasto-, asiantuntija- ja tutkimustietoa. Hankkeen 

edistymisen mittaaminen edellyttää monitahoarviointia. 

Hanketta arvioidaan kriittisesti tulosten hyödynnettävyyden näkökulmasta. Arviointia tehdään lisäksi 

tavoitteita koskevien vaikutusten, poikkeamien, tehokkuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta. 

Vertaisarviointia/vertaisoppimista tukevat muualta löydetyt hyvät käytännöt, joista otetaan mallia 

(parantaminen, benchmarking). Hyviä malleja ja käytäntöjä pyritään etsimään hankkeen aikana eri 

puolilta maata, ulkomaisia käytäntöjä unohtamatta, ja niitä voidaan tarvittaessa soveltaa omaan 

toimintaan.  

Asiakaspalautetta ja kokemustietoa kerätään hankeaikana erikseen määritellyillä tavoilla. Erilaisten 

yhteistyökumppaneiden (kuten kunnat, järjestöt, sosiaalialan osaamiskeskus, oppilaitokset ja yritykset) 

osallistumista ja rooleja tarkastellaan myös kyselyiden ja vuoropuhelun kautta. Arvioinnissa 

hyödynnetään sopivassa määrin jatkuvan parantamisen ja leanin menetelmiä tarpeen ja tavoitteiden 



mukaisesti. Arvioinnin aikataulutus määrittyy alueella sen erityispiirteisiin ja asiakastarpeisiin 

perustuvan arvioinnin sekä valtakunnallisen arvioinnin ja siihen liittyvän THL-ohjeistuksen pohjalta. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Tässä vaiheessa hankkeen prosessitavoitteissa on edetty suunnittelun osalta. Vielä toimintaa ei ole 

suoraan kohdennettu asiakastyöhön, jolloin sillä olisi vaikutusta asiakasmääriin, palautteeseen tai 

kehitettyihin toimintamalleihin. HUS-yhteistyön alueelle kohdennettu tuki ja toteutuneet valmennukset 

-mittarilla tilannetta arvioitaessa nuorten psykososiaalisten näyttöön perustavien menetelmien 

koulutukset ovat alkaneet/alkamassa. Aikuisten mielenterveysstrategiaan liittyvässä HUS Psykiatrian 

yhteistyössä ei vielä ole päästy konkretisoimaan yhteisen kehittämistyön tarkempaa aikataulua. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Hankkeen prosessitavoitteisiin liittyvät kehittämistoimenpiteet on lueteltu alla tavoitteiden numeroinnin 

mukaisesti. Jokaisen kehittämistoimenpiteen lopuksi on lyhyesti kuvattu edistyminen. 

1. Ennakoivien vastaanottojen toimintamallin suunnittelu ja rakentaminen peruspalvelujen 

yhteistyöllä ja ennakoivalla toiminnalla määritellyille potilasryhmille (mm. prediabeetikot, 

sepelvaltimotautia sairastavat). 

o Edistyminen: Käynnistynyt ensivaiheessa sydänpotilaiden perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon yhteisprosessien kehittämisellä. Etenee suunnitellusti. 

2. Monialaisten palvelujen asiakkuussegmentoinnin kehittäminen palvelujen ja ikäkausien 

taitevaiheissa  

o Edistyminen: Ei vielä käynnistynyt. Käynnistyy suunnitellusti myöhemmin. 

3. Psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantaminen nuorten perustason palveluissa: 

Nuorten mielenterveyden tukeminen näyttöön perustuvien menetelmien avulla, yhteistyössä 

VIVA-hankkeen kanssa. Osallistutaan HUS-alueella IPC- ja Cool Kids -menetelmien osaamisen 

lisäämiseen. 

o Edistyminen: Koulutukset alkaneet nuorten psykososiaalisten menetelmien osalta.  

4. ”Suu kerralla kuntoon” -mallin laajennus, hybridimallin kehitys, walk in -vastaanottototeutus 

o Edistyminen: Nykyisen suu kerralla kuntoon -mallin arviointi on tehty maakunnan 

kahdessa kaupungissa. Hybridimallin kehittämisen suunnittelu on alkanut. 

5. Yhteyshenkilö-, omahoitaja- ja casemanagerointimallin muotoileminen, kokeileminen ja 

arvioiminen määritellyillä asiakasryhmillä sekä monialaisen, integroivan asiakasohjauksen ja 

hoidon tarpeen arvioinnin mallintaminen 

o Edistyminen: Casemanagerointimallin muotoileminen ja kokeileminen on käynnissä. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Hankkeen tavoitteiden toteuttaminen on suurelta osin lähtenyt käyntiin. Uusia toimintamalleja ei vielä 

ole hankkeessa luotu, kuitenkin suunnittelu ja nykytoiminnan arviointi käynnissä. 

 

 



2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään 

ja ennakoivaan työhön  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

Päätavoitteena on monialaisen ja osaavan ennakoinnin, tunnistamisen ja ehkäisevän toiminnan 

toteuttaminen eri-ikäisten asukkaiden elämän ja palvelujen kokonaisuudessa. 

Hankkeen prosessitavoitteita ovat: 

1. Lasten ja nuorten toimintakyvyn ja siihen liittyvien muutosten varhainen tunnistaminen, 

ennakoiminen ja toimiminen tiiviissä yhteistyössä kuntien ja 3. sektorin toimijoiden kanssa 

lasten ja nuorten koulu-uupumuksen vähentämiseksi ja koulupudokkuuden ehkäisemiseksi 

2. Ennakoivan, inspiroivan ja tuloksellisen neuvolatoiminnan ja perheneuvonnan kehittäminen 

(isäneuvolatoiminta) sekä ikäherätemallit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (55- ja 64-

vuotiaat sekä mahdollisesti myös nuoret aikuiset).  

3. Määritellyistä kohteissa PopUp-tyylisen, moniammatillisen Walk in -terveyskioskitoiminnan 

suunnitteleminen, kokeileminen ja kehittäminen vastaamaan palvelujen saavutettavuuden 

haasteisiin ja korostamaan ennaltaehkäisyä ja ennakointia. Yhteistyössä sote, kunnat, järjestöt ja 

yritykset. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Tämän hyötytavoitteen kohdalla arvioinnin mittareita/kriteerejä ovat yhteisten toimintatapojen määrä, 

tavoitettujen asiakkaiden ja kohderyhmäläisten määrä, saatu palaute, toimintamallien käyttöönotto, 

kävijämäärät ja käyntisyyt. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Pyydetään katsomaan edellä ensimmäisen hyötytavoitteen kohdalta (pääluku 1.). 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Tässä vaiheessa hankkeen prosessitavoitteissa on edetty suunnittelun osalta, jolloin 

suunnitteluvaiheessa ei vielä ole hankkeen tavoitteiden kannalta päästy toteuttamaan uusia yhteisiä 

toimintatapoja tai toimintamalleja. Asiakkaat liittyvät mukaan kehittämiseen vuoden 2021 puolella. 

Kohderyhmäksi lasketaan palveluja käyttävien asiakkaiden lisäksi sote-ammattilaiset, kunnat, järjestöt 

ja yritykset. Prosessitavoitteista on jaettu tietoa kohderyhmäläisille kokouksissa ja tiedottein. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Hankkeen prosessitavoitteisiin liittyvät kehittämistoimenpiteet on lueteltu alla tavoitteiden numeroinnin 

mukaisesti. Jokaisen kehittämistoimenpiteen lopuksi on lyhyesti kuvattu edistyminen. 

1. Lasten ja nuorten toimintakyvyn ja siihen liittyvien muutosten varhainen tunnistaminen, 

ennakoiminen ja toimiminen tiiviissä yhteistyössä kuntien ja 3. sektorin toimijoiden kanssa 

lasten ja nuorten koulu-uupumuksen vähentämiseksi ja koulupudokkuuden ehkäisemiseksi 

o Edistyminen: Nykytilan kuvaaminen ja pullonkaulojen tunnistaminen on käynnissä. 



2. Ennakoivan, inspiroivan ja tuloksellisen neuvolatoiminnan ja perheneuvonnan kehittäminen 

(isäneuvolatoiminta) sekä ikäherätemallit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (55- ja 64-

vuotiaat sekä mahdollisesti myös nuoret aikuiset).  

o Edistyminen: Neuvolapalvelujen uuden chat-palvelun suunnittelu on käynnissä ja 

perheneuvonnan verkostoon tutustuminen aloitettu. Ikäherätemalleissa ei vielä ole 

käynnistetty kehittämistoimintaa. Käynnistyy suunnitellusti myöhemmin. 

3. Määritellyistä kohteissa PopUp-tyylisen, moniammatillisen Walk in -terveyskioskitoiminnan 

suunnitteleminen, kokeileminen ja kehittäminen vastaamaan palvelujen saavutettavuuden 

haasteisiin ja korostamaan ennaltaehkäisyä ja ennakointia. Yhteistyössä sote, kunnat, järjestöt ja 

yritykset. 

o Edistyminen: Ei vielä käynnistynyt. Käynnistyy suunnitellusti myöhemmin vuoden 2021 

puolella. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Hankkeen tavoitteiden toteuttaminen on suurelta osin lähtenyt käyntiin. Uusia toimintamalleja ei vielä 

ole hankkeessa luotu, kuitenkin suunnittelu ja nykytoiminnan arviointi käynnissä. 

 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet  

Päätavoitteena on erilaisen ammatillisen osaamisen lisääminen, oikea-aikaisen yhteistyön 

vahvistaminen, toiminnan laadun virkistäminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen osana 

tulevaisuuden sote-keskusta. 

Hankkeen prosessitavoitteita ovat: 

1. Mielenterveys- ja päihdetyötietoisuuden ja osaamisen lisääminen erityisesti matalan kynnyksen 

toiminnassa ja sote-keskuksessa mielenterveys- ja päihdeasiat kuuluvat kaikille -ajatusmallin 

mukaisesti 

2. Uuden tekniikan hyödyntäminen alkavan karieksen potilasryhmälle hyte-näkökulmasta (mm. 

diagnostiikkalaitteiden testaus ja karieksen ehkäisy -viestintään panostaminen) 

3. Asiakaspalautteen systemaattinen hyödyntäminen ja sisäisen laaduntarkkailijamallin 

suunnitteleminen sekä käyttöönotto valtakunnallista kehittämistyötä ja hyviä malleja 

hyödyntäen 

4. Rakenteellisen sosiaalityön ja sosiaalisen raportoinnin mallintaminen, terveyshyötyjen ja -

vaikuttavuuden tunnistaminen sekä ilmiöiden havainnoiminen käytännön hyte-toimintaan 

mukaan otettavaksi. 

5. Jaetulla päätöksenteolla sote-asiakasprosessien kustannusvaikutustunnistus ja riskitiedon 

jakaminen 

 

 



Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Tämän hyötytavoitteen kohdalla arvioinnin mittareita/kriteerejä ovat suunniteltujen ja toteutuneiden 

valmennusten ja koulutusten määrä sekä niistä saatu palaute, valmennusten vaikutus työtehtäviin ja 

uuden tekniikan hyödyntämisen onnistuminen. Lisäksi kriteerinä toimivat toimintamallien kehittäminen, 

tiedon jakaminen uusista toimintamalleista, sosiaalisen raportoinnin hyödyntämisen tavat osana 

maakunnallista hyte-mallia on tunnistettu ja toteutettu sekä osallisuuden toteutumisessa käytetty 

erilaisia tapoja.  

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Pyydetään katsomaan edellä ensimmäisen hyötytavoitteen kohdalta (pääluku 1.). 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Tässä vaiheessa hankkeen prosessitavoitteissa on edetty suunnittelun osalta. Koulutuksia on toteutettu 

tässä vaiheessa yksi tiedolla johtamisen koulutus johtajille ja raportointiasiantuntijoille.  Tulevat 

mielenterveysosaamista tukevat koulutukset liittyvät tässä kohtaa HUSin kanssa tehtävään 

yhteistyöhön. Vuoden 2021 puolella erilaisten tulevaisuuden sote-keskusosaamista tukevien koulutusten 

ja lyhyiden valmennusten määrä kasvaa. Uutta tekniikka ei vielä ole otettu käyttöön. Sosiaalisen 

raportoinnin käyttöönottoon liittyvä suunnittelu on käynnistymässä. Tiedonjakaminen, viestintä ja 

osallisuus on merkittävä osa hankkeen kehitystyön edistymisestä raportointia ja tulosten jalkauttamista 

– näissä suunnitelmien tarkennus käynnissä. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Hankkeen prosessitavoitteisiin liittyvät kehittämistoimenpiteet on lueteltu alla tavoitteiden numeroinnin 

mukaisesti. Jokaisen kehittämistoimenpiteen lopuksi on lyhyesti kuvattu edistyminen. 

1. Mielenterveys- ja päihdetyötietoisuuden ja osaamisen lisääminen erityisesti matalan kynnyksen 

toiminnassa ja sote-keskuksessa mielenterveys- ja päihdeasiat kuuluvat kaikille -ajatusmallin 

mukaisesti 

o Edistyminen: Koulutus- ja valmennustarpeiden kartoittaminen käynnissä. Etenee 

suunnitelman mukaan. 

2. Uuden tekniikan hyödyntäminen alkavan karieksen potilasryhmälle hyte-näkökulmasta (mm. 

diagnostiikkalaitteiden testaus ja karieksen ehkäisy -viestintään panostaminen) 

o Edistyminen: Ei vielä käynnistynyt. Käynnistyy suunnitellusti myöhemmin. 

3. Asiakaspalautteen systemaattinen hyödyntäminen ja sisäisen laaduntarkkailijamallin 

suunnitteleminen sekä käyttöönotto valtakunnallista kehittämistyötä ja hyviä malleja 

hyödyntäen 

o Edistyminen: Osana organisaation laadun kehittämistyötä huomioitu, ei vielä varsinaista 

etenemistä. Käynnistyy suunnitellusti myöhemmin. 

4. Rakenteellisen sosiaalityön ja sosiaalisen raportoinnin mallintaminen, terveyshyötyjen ja -

vaikuttavuuden tunnistaminen sekä ilmiöiden havainnoiminen käytännön hyte-toimintaan 

mukaan otettavaksi. 

o Edistyminen: Ei vielä käynnistynyt. Käynnistyy suunnitellusti myöhemmin. 



5. Jaetulla päätöksenteolla sote-asiakasprosessien kustannusvaikutustunnistus ja riskitiedon 

jakaminen  

o Edistyminen: Ei vielä käynnistynyt. Käynnistyy suunnitellusti myöhemmin. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Hankkeen tavoitteiden toteuttaminen on suurelta osin lähtenyt käyntiin. Uusia toimintamalleja ei vielä 

ole hankkeessa luotu, kuitenkin suunnittelu ja nykytoiminnan arviointi käynnissä. 

 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

Päätavoitteena on kehittää ja kokeilla käytäntöön uudenlaisia monialaisia konsultaatio- ja 

etävastaanottotoimintamalleja. 

Hankkeen prosessitavoitteita ovat:  

1. Monipuolisten ja yhteentoimivien etävastaanotto- ja konsultaatiomallien selvittäminen, 

kuvaaminen ja kokeileminen mahdollistamaan tulevaisuuden sote-keskuksen palvelujen 

yhteentoimivuutta sekä saatavuutta ja saavutettavuutta. 

2. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon digiklinikka-pilotti suunnitteleminen, 

kokeileminen ja laajentamismahdollisuuksien arvioiminen hankkeen aikana. Yksityisten yritysten 

kanssa tehtävä yhteistyö. 

3. Uudenlaisen tulevaisuuden sote-keskuksen työpari- ja tiimityömallin luominen ja innovatiivinen 

kokeileminen osana vastaanottotoimintaa ja terveydenedistämisen ryhmiä. Samassa yhteydessä 

yhteisten suunnitelmien (mm. asiakaskoosteajatus, hoitosuunnitelma) laaja-alaisempi tarkastelu 

vaikuttavan ja laadukkaan palvelun ja hoidon aikaansaamiseksi. Käytännön kokeilut. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Tämän hyötytavoitteen kohdalla arvioinnin mittareita/kriteerejä ovat kehitettyjen mallien määrä ja niistä 

saatu palaute, pilotin asiakasmäärä ja asioinnin syyt sekä yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyn 

yhteistyön laatu ja saatu palaute. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Pyydetään katsomaan edellä ensimmäisen hyötytavoitteen kohdalta (pääluku 1.). 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Tässä vaiheessa hankkeen prosessitavoitteissa on edetty suunnittelun osalta. Kehitettyjen mallien 

määrää ja niistä saatua palautetta, pilotin asiakasmäärää ja asioinnin syitä taikka 

yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyn yhteistyön laatua ei vielä voida arvioida tässä kohtaa hanketta. 

 



Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Hankkeen prosessitavoitteisiin liittyvät kehittämistoimenpiteet on lueteltu alla tavoitteiden numeroinnin 

mukaisesti. Jokaisen kehittämistoimenpiteen lopuksi on lyhyesti kuvattu edistyminen. 

1. Monipuolisten ja yhteentoimivien etävastaanotto- ja konsultaatiomallien selvittäminen, 

kuvaaminen ja kokeileminen mahdollistamaan tulevaisuuden sote-keskuksen palvelujen 

yhteentoimivuutta sekä saatavuutta ja saavutettavuutta 

o Edistyminen: Kartoitettu yksityisten toimijoiden ratkaisuja etävastaanotto- ja 

konsultaatiomalleihin. Käynnistyy suunnitellusti myöhemmin. 

2. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon digiklinikka-pilotti suunnitteleminen, 

kokeileminen ja laajentamismahdollisuuksien arvioiminen hankkeen aikana. Yksityisten yritysten 

kanssa tehtävä yhteistyö. 

o Edistyminen: Kartoitettu yksityisten toimijoiden ratkaisuja etävastaanotto- ja 

konsultaatiomalleihin. Digiklinikka-pilotin osalta edetään vuoden 2021 puolella. Lisäksi 

käynnistymässä alkuvuodesta 2021 sydänpotilaiden hoitoketjuun liittyvä digikokeilu.  

3. Uudenlaisen tulevaisuuden sote-keskuksen työpari- ja tiimityömallin luominen ja innovatiivinen 

kokeileminen osana vastaanottotoimintaa ja terveydenedistämisen ryhmiä. Samassa yhteydessä 

yhteisten suunnitelmien (mm. asiakaskoosteajatus, hoitosuunnitelma) laaja-alaisempi tarkastelu 

vaikuttavan ja laadukkaan palvelun ja hoidon aikaansaamiseksi. Käytännön kokeilut. 

o Edistyminen: Käynnistynyt nykytilan kartoittamisella. Etenee suunnitellusti. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Hankkeen tavoitteiden toteuttaminen on suurelta osin lähtenyt käyntiin. Uusia toimintamalleja ei vielä 

ole hankkeessa luotu, kuitenkin suunnittelu ja nykytoiminnan arviointi käynnissä. 

 

5. Kustannusten nousun hillitseminen   

Hankkeen tavoitteet 

Päätavoitteena on valtakunnallisten hyötytavoitteiden ja hankkeen muiden tavoitteiden kautta rakentaa 

ja toteuttaa asukkaiden tarpeisiin vastaavia ja kustannuskestäviä tulevaisuuden palvelu- ja 

toimintamalleja sekä niiden kuvauksia käytännön suunnitteluun ja toteutukseen, joilla vastataan tuleviin 

hoitotakuisiin. 

Hankkeen prosessitavoitteita ovat: 

1. Millainen on tulevaisuuden sote-keskuksessa tehtävä työ 2020-luvusta eteenpäin? -mallin 

suunnitteleminen, muotoileminen, arvottaminen ja kuvaaminen käytäntöön toimeenpantavaksi. 

Tähän liittyen myös tulevien potilaan hoitoon ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvien 

mahdollisuuksien ja muutosten tunnistaminen ja niihin valmistautuminen. 

2. Vaikuttavan sote-keskus-tiedolla-johtamisen muotoileminen ja kehittäminen yhdessä sote-

rakenneuudistushankkeesta haettavan Joukkuepeliä-hankkeen. Sähköisen asioinnin ja 

ratkaisujen vahvistaminen sekä sote-toimijan ja pelastuslaitoksen välinen ennakoiva ja tietoon 



perustuva toiminta osana Joukkuepeliä-hanketta (mm. tilannekuvat, järjestämisen roolituksen 

ennakointi). 

3. Ennakoivien ryhmätoimintamallien uudistaminen ja käyttöönotto (mm. uusi Tulppa) ja 

elintapaneuvonnan prosessien sitominen kustannuskasvun ehkäisemiseen, toteutus 

Joukkuepeliä-hankkeen yhteistyöllä. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Tämän hyötytavoitteen kohdalla arvioinnin mittareita/kriteerejä ovat käyntimäärämuutokset 

määritellyissä palveluissa, rakennettu tilannekuva ja vaikutusten arviointi kustannuskehitykseen. Lisäksi 

arvioinnin kriteereinä ovat saatu palaute sekä kustannuskehityksen seuranta lähtötilanteesta hankkeen 

päättymiseen ja ennuste tulevaan. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Pyydetään katsomaan edellä ensimmäisen hyötytavoitteen kohdalta (pääluku 1.). 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Tässä vaiheessa hankkeen prosessitavoitteissa on edetty suunnittelun osalta. Arvioinnin mittareiden ja 

kriteerien tilanne on arvioitavissa seuraavassa oma-arvioinnissa. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Hankkeen prosessitavoitteisiin liittyvät kehittämistoimenpiteet on lueteltu alla tavoitteiden numeroinnin 

mukaisesti. Jokaisen kehittämistoimenpiteen lopuksi on lyhyesti kuvattu edistyminen. 

1. Millainen on tulevaisuuden sote-keskuksessa tehtävä työ 2020-luvusta eteenpäin? -mallin 

suunnitteleminen, muotoileminen, arvottaminen ja kuvaaminen käytäntöön toimeenpantavaksi. 

Tähän liittyen myös tulevien potilaan hoitoon ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvien 

mahdollisuuksien ja muutosten tunnistaminen ja niihin valmistautuminen. 

o Edistyminen: Käynnistynyt nykytilan kartoittamisella. Etenee suunnitellusti. 

2. Vaikuttavan sote-keskus-tiedolla-johtamisen muotoileminen ja kehittäminen yhdessä sote-

rakenneuudistushankkeesta haettavan Joukkuepeliä-hankkeen. Sähköisen asioinnin ja 

ratkaisujen vahvistaminen sekä sote-toimijan ja pelastuslaitoksen välinen ennakoiva ja tietoon 

perustuva toiminta osana Joukkuepeliä-hanketta (mm. tilannekuvat, järjestämisen roolituksen 

ennakointi). 

o Edistyminen: Käynnistynyt tilannekuvan rakentamisella ja järjestämisen roolituksen 

keskusteluilla huomioiden tuleva sote-uudistus. Etenee suunnitellusti. 

3. Ennakoivien ryhmätoimintamallien uudistaminen ja käyttöönotto (mm. uusi Tulppa) ja 

elintapaneuvonnan prosessien sitominen kustannuskasvun ehkäisemiseen, toteutus 

Joukkuepeliä-hankkeen yhteistyöllä. 

o Edistyminen: Ei vielä käynnistynyt. Käynnistyy suunnitellusti myöhemmin. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Hankkeen tavoitteiden toteuttaminen on suurelta osin lähtenyt käyntiin. Uusia toimintamalleja ei vielä 

ole hankkeessa luotu, kuitenkin suunnittelu ja nykytoiminnan arviointi käynnissä. 


