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Tulevaisuuden 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 

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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Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

1)   Soiten tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmistä kerätään mittaritietoa hankesuunnitelmanssa 
kappaleessa 3.2. mainituilla mittareilla. Mittareita on osittain tarkennettu ensimmäisen Oma-
arvioinnin yhteydessä.  Osahankkeen vastuuhenkilöt yhdessä hanke koordinaattoreiden kanssa 
vastaavat mittaritietojen keräämisestä. Tarkoitus on löytää optimaalisia mittareita hankkeen 
kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamiseen, ja mitä työtä kehitetään hankkeen 
edetessä. Mittaritietojen tilastotaulukko on raportin liitteenä. 

2)   Laadullista arviointitietoa kerätään a) kohdennettuilla verkkokyselyillä hankkeen toimijoille, 
sidosryhmille ja asiakkaille  b) dialogisilla menetelmillä toteutettavilla alku-, väli- ja 
loppuarvioinneilla hankkeessa toimivissa  ohjaus-, projekti-  ja työryhmissä. Kansallisen 
seurannan ja arvioinnin tavoin myös alueellisessa toiminnassa käytetään ns. kehittävää 
arviointia. Ensimmäiseen oma-arviointiin ei vielä ole kerätty arviointitietoja kyselyillä eikä 
dialogisilla menetelmillä. 

3)   Jatkuvaa arviointia tehdään ohjaus- ja projektiryhmien säännöllisissä kokouksissa sekä 
osahankkeiden työryhmien kokouksissa. Hankkeille on nimetty yhteinen Arviointitiimi, joka 
työstää asiantuntija-arvioinnit. 

4)   Kokemusosaamisen monipuolisen hyödyntämisen osahanke ja Soiten asiakasraatitoiminta 
vastaavat erityisesti arviointitiedon keräämisestä asiakkailta. Asiakaspalautetta kerätään 
myöhemmin myös Soiten palautejärjestelmien kautta. Henkilöstöltä kerätään palautetta 
hankkeen vaikutuksista kyselyjen avulla. Asiakaspalautetta on hyödynnetty vain yksittäisissä 
aiheissa tässä ensimmäisessä Oma-arvioinnissa . 

5)   Itsearviointina toteutetaan hankkeen alku-, väli- ja loppuarviointi dialogisin menetelmin 
arviointitilaisuuksissa, joihin osallistetaan hankkeen ohjausryhmä, työryhmät sekä keskeisten 
sidosryhmien edustajia.  

 

Lähtötilanne vuoden 2019 lopussa   

Lähtötilanteeksi on valittu vuodenvaihde 2019-2020. Soite 2.0 sote-keskus –hankkeen 

kehittämistoimenpiteitä käynnistettiin välittömästi hankkeen suunnitteluvaiheen aikana ja 

Rakenneuudistuksen alihankkeita kesäkuussa 2020. 

Liite:  Soite 2.0 Mittariliite Oma-arviointiin 

 

Arviointitiimi / raportin laadintaan osallistuneet  

Blanco Sequeiros, Andreas, toimialuejohtaja / Perheiden palvelut 
Hämäläinen Pasi, toimialuejohtaja / Johdon tuki ja tuotannolliset tukipalvelut 
Jämsä Ritva, vs. toimialuejohtaja / Hoito ja hoiva  
Seppinen Lotta, vs. toimialuejohtaja / Terveyden- ja sairaanhoito 
Witick Tanja, toimialuejohtaja / Vammaispalvelut 
Dabnell Pirjo, johtajaylilääkäri  
Kurikkala Piia, johtajaylihoitaja 
Oikarinen-Nybacka Tarja, sosiaalijohtaja 
Tornberg Kalle, tilastoanalyytikko 
Kellokoski-Kari Eija, muutosjohtaja, Soite 2.0 hankejohtaja, puheenjohtaja 
Tuija Tuorila, hankekoordinaattori / Soite 2.0 –Rakenneuudistus 
Iiris Jurvansuu, hankekoordinaattori / Soite 2.0 sote-keskus, sihteeri 
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1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 

parantaminen  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

A. Digitaalisuutta hyödynnetään peruspalvelujen kaikilla osa-alueilla 
Toteutetaan digitaalisten palvelujen kehittämisen Rakenneuudistus (RU) –
hankkeessa 

- Asukkaiden käyttöön mahdollistetaan laaja valikoima sote-palvelujen digitaalista 
tiedotusta, neuvontaa, lomakkeita, Omaolo ja Terveyskylä –sovellukset laajaan 
käyttöön. 

- Etäasiointi ja etäkonsultaatio ovat henkilökunnalla ja asiakkailla yleisesti käytössä 
Sote-peruspalveluissa 
 

B. Hoitotakuu toteutuu ja hoidon jatkuvuus paranee   

- Soiten valtuuston linjaus toteutuu ja tk-vastaanotolle pääsee enintään 30 minuutin 
matka-ajalla koko alueella  

- Hoitotakuun toteuttamiseksi käynnistettiin vuoden 2020 alussa tk- vastaanottojen 
uudistus moniammatilliseen tiimimalliin, jossa hoito aloitetaan heti oman 
yhteyshenkilön toimesta, samalla kontaktilla kun tehdään hoidon tarpeen arvio. 

C. Sote- peruspalvelut tavoittaa yhdellä yhteydenotolla  

- otetaan käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyön yhteinen 
vastaanottomalli, jossa huomioidaan eri ikäisten asiakkaiden sosiaalipalvelujen 
yhteensovittaminen niiltä osin kuin se on tarpeen tehdä 

- asiakasohjauksen kehittäminen huomioiden eri-ikäisten asiakkaiden yksilölliset 
palvelutarpeet ja henkilöstön monialaisten sote-palvelujen tuntemus   

- vahvistetaan toimijoiden varhaisen tunnistamisen ja oikea-aikaisen 
asiakasohjaamisen osaamista 

- sote-palvelujen yhteisen asiakassuunnitelman luominen ja käyttöönotto   

 

D. Perhekeskusmallin toimeenpano jatkuu v 2020 toimintamallin pohjalta  

- nopea ja helppo avunsaanti: ”Apu-nappi” ja lapsiperheiden palveluohjausmalli 
käytössä 

- monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen lasten, nuorten ja perheiden 
palveluissa – perhekeskuskoordinaattori jatkaa toiminnan kehittämistä  

- Keski-Pohjanmaan LAPE –koordinaatioryhmän toiminta jatkuu; Tiivis yhteistyö 
kuntien sivistystoimen, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kolmannen sektorin kesken  

- sujuva palvelupolku perhekeskustoimintaan kuuluvan vastaanoton ja muun sote-
peruspalvelujen vastaanoton välillä 

- Lapset puheeksi -menetelmä on laajasti käytössä, menetelmän koulutus ja osamisen 
ylläpito jatkuvat. Osallistutaan menetelmän vaikuttavuutta koskevaan tutkimus- ja 
kehittämistyöhön erillisessä  hankkeessa yhteistyössä Kasvun tuki / Mieli ry/ ITLA 
säätiön kanssa. 
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E. Kuntoutuspalveluihin pääsy nopeutuu  

Tehdään yhteistyötä työkykyohjelman mukaisen kehittämishankeen kanssa, jolle 
Soite on hakenut erillisrahoitusta. 

- laaditaan ja otetaan käyttöön kuntoutuspalvelujen yhteensovitettu ohjausmalli 
kuntoutusta tarvitsevan henkilön ohjamisessa mielenterveys- tai 
päihdekuntoutuksen, lääkinnällisen, toiminnallisen, sosiaalisen tai muun 
kuntotutuksen palveluihin  

- kokeilu kuntoutuksen ammattihenkilöiden osallistumisesta  sote-vastaanotoille 

 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset   

Vuoden 2019 lopussa  

 Digitaalisista palveluista oli sote-peruspalveluissa yleisesti käytössä asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän sähköisen asioinnin palvelut. Etävastaanottoa ja  -konsultointia oli jonkin 
verran kokeiltu ja kotihoidossa oli käytössä Videovisit ratkaisu etäkäyntejä varten.  

 Perusterveydenhuollossa hoidon jatkuvuus ja hoitoonpääsy eivät toimineet tyydyttävällä tavalla. 
Vastaanotolle pääsyssä oli haasteita, aikaa ei ollut aina annettavissa potilaan sitä tarvitessa. 
Terveysasemaverkon pysyttyä ennallaan, 30 minuutin matka-aika vastaanotolle toteutui, mutta 
haasteena on ollut aikojen saatavuus vastaanotoilla.Eri ammattilaisten hoitamissa palveluissa ei ollut 
selkeää koordinaatiota, minkä seurauksena potilas saattoi kokea hoidon poukkoilevana. 

 SoTe –peruspalveluilla oli pääosin omat erilliset vastaanottonsa; terveyskeskukset, 
perhekeskuspalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja ikääntyneiden sosiaalipalvelut. Tulevaisuuden 
sote-keskus-hankkeen valmistelun starttipajassa todettiin, että ammattihenkilöt tunne tarpeeksi 
Soiten palveluita, ja sujuvampaan yhteistyöhön pääsemiseksi henkilöstön pitäisi perehtyä enemmän 
Soiten palveluihin. Yhdessä tekeminen ja toimintakulttuurin muutos asiakaslähtöiseksi voisi toteutua 
aidosti.  

 Lapsiperheiden palveluohjausta ja Apu -nappi – palveluja pilotoitiin rajatusti. Lapset puheeksi –
menetelmän käyttöön oli koulutettu paljon sote-alan ja sivistystoimen henkilöstöä maakunnassa. 
Keski-Pohjanmaan Lape-koordinaatioryhmä jatkoi toimintaansa LAPE-hankkeiden päätyttyä. 

 Sosiaalipalveluissa oli todettu tietopohjan heikkous, vaikuttavuustietoa ei juuri ollut hyödynnettävissä 
maakunnallisesta asiakastietojärjestelmästä.   

 Kuntoutuspalveluihin pääsyä saattoi joutua odottamaan pitkään, ja eri palvelualueilla toteutuista 
kuntoutuksista ei ollut keskenään yhtenäistä neuvontaa tai ohjausta asiakkaille. Myöskään Soiten 
henkilöstöllä ei ollut kattavaa kuvaa Soiten kuntoutuksen palveluista. Perustason sosiaali- ja 
terveyspalvelujen yhteensovittamisen tarve tunnistettiin kaikkien ikäryhmien palveluissa. 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  10/2020 

 Omaolon käyttöönotto on alkanut suunnitelman mukaisesti ja Omaolon korona -oirearvion 
käyttöönotto on toteutettu hankkeen ulkopuolisena toimenpiteenä. Terveyskylän käyttöönotto on 
edellä hankesuunnitelmaa. Soiten digityöryhmä toimii digihankkeen projektiryhmänä ja on edistänyt 
digitaalisten palvelujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Asukkaan sähköisen asioinnin palvelut ovat 
monipuolistuneet. Asukas voi tehdä erilaisia ajanvarauksia enemmän ja hänellä on mahdollisuus 
viestiä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa turvallisesti. Etävastaanotto -ratkaisu on otettu 
käyttöön ja koronasta johtuen sen käyttö on ollut erittäin aktiivista korona-aaltojen aikana.  

 Kokkolan pääterveysasemalla otettiin käyttöön ns. Tuusulan mallin mukainen tiimimalli. Toiminta 
aloitettiin nk. episoditiimin osalta, jossa hoidetaan kiirevastaanottotyyppistä toimintaa, sekä ei-
pitkäaikaispotilaiden yksittäisiä vaivoja. Tässä tiimissä hoito aloitetaan heti yhteydenoton 
yhteydessä. Pitkäaikaispotilaiden (”omasoitelaisten”) hoidolle on lähdetty kehittämään mallia, sekä 
potilaiden tunnistamisen että hoidon osalta. Syksyllä 2020 tiimimallia on lähdetty laajentamaan myös 
Lesti- ja Perhojokilaakson alueelle.  
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 Työikäisten palveluissa lisättiin suunnitelmallista sosiaalityötä, käynnistettiin sosiaaliohjaajan 
ajanvaraukseton vastaanotto ja sosiaalineuvonnan chat-palvelu. Asiakastietojärjestelmään integroitu 
AVAIN-mittari on otettu käyttöön. Sen hyödyntämistä kehitetään yhteistyössä THL:n kanssa 
kansallisessa pilotissa ”Työikäisten asiakassuunnitelman sekä kansallisesti yhtenäisen 
vaikuttavuuden arvioinnin testaus ja käyttöönotto”.   

 Ikääntyneiden asiakkaiden sote-vastaanottojen osalta on laadittu palvelukriteeristön ja 
asiakassegmenttien määritykset vastaamaan tk-vastaanottopalvelujen  tiimimallin 
asiakassegmenttejä.  

 Perhekeskus vakiinnutettiin Soiten palvelualueeksi 1.1.2019 alkaen, perheheskuskoordinaattori 
kehittää mm. Apu-nappi -toimintaa ja lapsiperheiden palveluohjausta ja pilotoidaan yhteistä sote-
vastaanottomallia.  Lapset puheeksi- menetelmän käyttö laajenee.   

 Kuntoutuksen palveluissa on käynnistetty moniammatillinen tiimi, tehty yhteensovittamisen 
pohjatyönä kartoitukset; Kuntoutuspalveluista, niihin ohjautuvuudesta ja prosesseista; Mittareiden 
kartoitus (itsearvioinnin toimintakykymittarit); Matalan kynnyksen palvelut ja etäkuntoutuspalvelut.       

 Kokeiluja on käynnistetty säännöllisestä  fysioterapeutin, psykiatrian sairaanhoitajan, 
sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan vastaanotoista tai konsultaatioajoista tk-vastaanotoilla.  

 

Seurannan ja arvioinnin tulokset   

 Asukkaan sähköisen asioinnin palvelut ovat monipuolistuneet. Asukas voi tehdä erilaisia 
ajanvarauksia enemmän ja hänellä on mahdollisuus viestiä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa 
turvallisesti. Etävastaanotto -ratkaisu on otettu käyttöön ja koronasta johtuen sen käyttö on ollut 
erittäin aktiivista korona-aaltojen aikana. Haasteena on toimintamallien ylläpito ja edistäminen ns. 
normaaliaikana.   
 

 Sote -vastaanottopalvelujen uudistaminen on edennyt kaikissa hyötytavoitteelle Palvelujen 

yhdenvertaisen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus asettamissamme projektitavoitteissa. 

Tässä vaiheessa khittämistoimista useimmat ovat palvelualuekohtaista kehittämistä, mutta sote-

vastaanottopalvelujen yhteensovittaminen ja asiakaslähtöinen palvelukokemus on tiedostettu 

yhteisenä Soite 2.0 –hankkeen tavoitteena. Yhteistyössä ovat mukana tk-palvelut, 

perhekeskuspalvelut, työikäisten sosiaaltyö ja sosiaaliohjaus, vanhusten palveluohjaus sekä 

kuntoutuksen palvelut. Yhdessä tekemisen tarpeita ja prosessin vaiheita on tunnistettu ja 

käynnistetty pilotointia ja työryhmätoimintaa toimivien käytäntöjen räätälöimiseksi yhteiselle sote-

vastaanotolle. Tilastollista seurantaa yhteisistä monipalveluasiakkaista ei vielä saada nopeasti 

käyttöön asiakas- ja potilastietojärjestelmistä. Uudistuksen seurantamittareita ei myöskään ole vielä 

saatu käyttöönotetuksi toimivalla tavalla kaikilta osin. 

 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja 

ennakoivaan työhön  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

F.   Elintapavalmennuksen hyödyntäminen ja monitoimijaisen yhteistyön 
kehittäminen terveellisten elintapojen edistämiseksi  

Tämä painopiste on valittu maakunnallisessa Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen verkostossa ja toteutetaan sote-kunta-järjestö –yhteistyöllä.   

- elintapojen puheeksi ottaminen systemaattiseksi käytännöksi sosiaali- ja 
terveydenhuollossa  

- varmistetaan elintapavalmennuksen osaaminen sote-alan ammattilaisilla ja tuetaan 
sivistystoimen henkilöstön osaamista elintapavalmennuksessa  
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- luodaan alueellinen elintapavalmennuksen ja liikuntaneuvonnan palveluketju 
- pilotoidaan etäyhteydellä toimivaa ryhmämuotoista elintapavalmennusta  
 

G.  Vahvistetaan matalan kynnyksen palveluita ja kotiin vietäviä palveluita  

- otetaan käyttööön ja jalkautetaan digitaalisia matalan kynnyksen palveluita mm. 
Omaolo ja esitietolomakkeet, etäkonsultaatio, etävastaanotto RU-hankeyhteistyö 

- otetaan käyttöön jalkautuvan sosiaalityön menetelmiä, joilla tavoitetaan 
palvelujärjestelmän ulkopuolelle jääneitä, avun tarpeessa olevia ihmisiä  

- otetaan käyttöön oallistumista ja vertaistukea edistävää ryhmätoimintaa 

Yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien ja vastaavien yhteisötoimijoiden kanssa. 

- kehitetään sosiaalityön ja asumisneuvonnan työparityöskentelyä  
- ikäihmisten palveluissa  
- luodaan kuntouttavan kotihoidon malli 
- laajennetaan etähoitoa ja rakennetaan keskitetty malli etähoivan toteutukseen 
- kotiin järjestettävien palveluiden kehittäminen ja 24/7 yöpartiotoiminnan kehittämisen 

Lesti- ja Perhonjokilaaksoissa  
- ikääntyneiden kuntouttavan päivätoimintamallin jalkauttaminen koko toimialueelle 
- lasten ja perheiden palveluissa vahvistetaan matalan kynnyksen palveluita 

perheneuvolaan ja perhesosiaalityöhön; perhetyöhön ja lapsiperheiden kotipalveluun 
kehitetään moniammatillista perhevalmennusta ja vanhempainohjausta jatkumoksi, 
jota tarjotaan kaikille vanhemmille raskausajasta murrosikäisiin  
 

- Nuorten psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantaminen - 
yhteistyössä koulutoimen kanssa. Toteutetaan yhteistyössä OYS – erva –
yhteistyöalueen kanssa, mistä  erillinen suunnitelma ja sopimus.    

- Järjestetään psykososiaalisisten menetelmien koulutusta (IPC ja CoolKids)  ja 
menetelmien käyttöä tukevaa työnohjausta lasten ja nuorten parissa toimivalle 
henkilöstölle:  kuraattoreille, kouluterveydenhoitajille ja vstaaville nuorten 
parissa toimiville työntekijöille.  

 

H. Omais- ja perhehoitokeskuksen toiminnan vahvistaminen kaikenikäisille 
asiakkaille  

 
- alueellisten, eri asiakasryhmäkohtaisten omais- ja perhehoidon toimintamallien 

yhtenäistäminen ja laajentaminen koko Soiten alueelle 
- digitaalisten ja sähköisten palveluiden käyttöönotto ja jalkauttaminen Omais- ja 

perhehoitokeskuksissa RU-hankeyhteistyö  
- perhehoidon alueellinen vahvistaminen; tilapäishoidon/jaksohoidon riittävyyden 

vahvistaminen ja monipuolistaminen perhehoidon avulla kaikille ikäryhmille 
- perhehoidon valvonnan suunnitelman laatiminen ja käyttöönotto 

    
 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

 Vuoden 2019 lopussa  

 Elintapavalmennuksessa ei ollut alueellista toimintamallia vuonna 2019. 

 Etäasiointia varten oli käytettävissä  digitaalisia lomakkeita (16 kpl) ja digitaalisia palveluita (15 kpl), 
mm.  etävastaanotto, ajanvarauspalvelut, sosiaalihuollon hakemukset ja ilmoitukset ja yksi 
digihoitopolku.  

 Videovälitteisten etäkäyntien määrä kaikista kotihoidon käynneistä oli 1,60 %. 

 Aikuisten matalan kynnyksen ryhmätoiminta toteutui Kokkolassa neljässä aikuisten ryhmässä. 
Asumisneuvontaa tehtiin Kokkolan Koivuhaassa, mutta ei vielä suunnitelmallisen sosiaaliohjauksen 
päätökseen perustuen. Ikäihmisten kuntouttavaa päivätoimintaa ja yöpartiotoimintaa oli Kokkolan 
alueella.  
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Tehdyt kehittämistoimenpiteet  10/2020 mennessä 

 Elintapavalmennuksen kehittämistiimien kasaaminen on aloitettu ja aloituskokoukset pidetään 
ennen vuodenvaihdetta. Elintapavalmennuksen kirjaamisen ja tilastoinnin käytäntöjen määrittely on 
aloitettu; kirjaukset näkyvät exreportissa. Krjaamisen kehittämistiimin kokoaminen on aloitettu. 

 Elintapavalmennuksen koulutuksia on valmisteltu työryhmässä. Eelintapavalmennuksen 
vaikuttavuuden seurantaa on valmisteltu, esimerkiksi ryhmätoiminnan vaikuttavuuden mittaaminen 
(BMI, yms) sekä kyselyt. Ensimmäinen kurssi/ryhmätoiminto alkaa 1-2/2021, tällä hetkellä 
työstetään mittareiden valintaa.Soiten viestnnän kanssa sovittu nettisivuista, jonne palvelutarjotin 
kootaan yhteistyössä eVILJOn ja KASE-hankkeen ja kuntien liikunta/vapaa-aikatoimien kanssa. 
Elintapavalmennuksen kehittämistoimia käsitelty Soiten työikäisten asiakasraadissa.  

 Etäasiointia varten on otettu käyttöön uusia digitaalisia lomakkeita  (nyt.18 kpl) ja uusia digitaalisia 
palveluita (nyt 28 kpl), mm.  etävastaanotto, ajanvarauspalvelut, sosiaalihuollon hakemukset ja 
ilmoitukset ja yksi digihoitopolku.  

 Aikuisten matalan kynnyksen ryhmätoimintaan on käynnistynyt kaksi uutta ryhmää, Kokkolassa ja 
Kannuksessa. Asumisneuvonta Kokkolassa on jatkunut ja se perustuu päätökseen 
suunnitelmallisesta sosiaaliohjauksesta. 

 Keskitetty etähoitokeskus aloitti toimintansa 1.6.2020 ja sinne keskitettiin kaikki 
etähoitoasiakaspalvelu ja oma henkilökuntansa. Etähoidon asiakkaiden ja etähoitokertojen määrät 
ovat kasvaneet, tarkemmat seurantatiedot mittariliitteessä. 

 Kotihoidon henkilökunnalle on järjestetty yksilöopetuksena opetetusta kotihoidon hoito- ja 
kuntoutumissuunnitelmien kuntouttavasta näkökulmasta.  

 Jokilaaksojen kotihoidon ja yöpäivystyksen kehittämisen vaihtoehdoista on työstetty kattava 
ennakkovaikutusten arviointi (EVA), jonka työskentely jatkuu.  

 Nuorten psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantamisen osalta on käyty neuvotteluja 
hankesuunnitelman ja sopimuksen osalta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. 

 Omais- ja perhehoitokeskuksen toiminnan kehittämiseksi on valmisteltu kohdennettuja koulutuksia 
ja ryhmätoimintaa v:lle 2021 omais- ja perehehoidon kehittämiseksi digitalisaatiota hyödyntäen. 

 Omais- ja perhehoitajien terveys- ja hyvinvointitarkastuksiin on kehitetty hybridimalli, joka on 
jalkautettu alueellisesti. Kiertävien perhehoitajien valmennuskoulutus on meneillään.  

  

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

10 / 2020 

 Hyötytavoitteen ”Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja 

ennkoivaan työhön” toteutuminen etenee hyvin asettamissamme projektitavoitteissa. Digitaalisten 

palvelujen kehittäminen etenee etuajassa hankesuunnitelmaan verrattuna.  
 Matalan kynnyksen palveluja ja kotiin vietäviä palveluja on vahvistettu sekä digitaalisten että 

kasvokkain tapahtuvien palvelujen osalta. Digitaalisten lomakkeiden ja palvelujen määrä on 
lisääntynyt nopeasti yhteistyössä rakenneuudistus-hankkeen kanssa.   
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3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet  

I. Toimintakulttuurin muutos, osaamista kehittämällä 

Yhteistyö RU1–hanke /johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittäminen 
- Soite 2.0 –hankkeiden  osaamisen kehittämisen tavoitteet otetaan Soiten 

olemassaolevan osaamisen kehittämisen järjestelmän painopisteiksi.  Soitella on 

organisaatiotason koordinoitu integroitu osaamisen kehittämisen järjestelmä, jossa 

osaamisen kehittämisen tavoitteita tarkistetaan puolivuosittain toimialueet ylittävässä 

osaamisen kehittämisen työryhmässä. Olemassa olevaa HR-järjestelmää tullaan 

(tämän hankkeen ulkopuolella) kehittämään julkisia toimialoja laajemmin palvelevaksi 

järjestelmäksi, jota esim. kuntien varahaiskasvatus ja sivistystoimi voivat hyödyntää. 

Osa koulutuksista toteutetaan Soiten omana tuotantona, osa ostopalveluna. 

Osahanketta koordinoi koulutuspäällikkö (ei hankebudetista)  ja koulutussuunnittelija 

on mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. (v 2020 palkka ei hankkeessa) 

Osahankkeista kootut koulutuksen painopisteet on kirjattu Toimenpiteet-kappaleeseen 

3.2. 

 

J.  Kokemusosaamisen monipuolinen hyödyntäminen   

- Käynnistetään Soiten kokemusosaamisen toimintamallin toteuttaminen. Toimintamalli 
valmistellaan ENTER – Eteenpäin elämässä! –ESR-hankkeessa v 2020.  Yhteistyö 
Kosti ry (yhdistyksien maakunnallinen yhteistoimija), Keski-Pohjanmaan 
kokemusosaamisen ohjausryhmä KPKOOS:in ja järjestöjen kanssa, STEA –
hankeyhteistyötä  

- kokemusosaamista hyödynnetään sote-palvelujen kehittämisessä Soite 2.0 –
hankkeen toteuttamisen eri vaiheissa, esim. ohjausryhmä, koulutus, työryhmät, 
projektiryhmät, arviointiryhmät.  
 

K. Vahvistetaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietoperustaa ja tiedolla 
johtamisen edellytyksiä  

- Potilailta mitataan kansanterveydellisesti merkittäviä riskitekijöitä, joihin vaikuttamalla 
voidaan tutkitusti saada lisää terveitä elinvuosia.  

- Riskit kartoitetaan potilailta, kirjataan strukturoidusti => mahdollistaa tietojen 
seuraamisen niin potilastasoisesti kuin laajemmin väestötasoisesti. 

- Potilaslähtöisen hoitosuunnitelman teoko, potilaalla nimetty hoitovastaava 
- Hoitotuloksiin vaikuttaa myös hoidon jatkuvuus; nimetty oma yhteyshenkilö koordinoi 

hoidon toteutusta. Hoitoonpääsyn osalta tavoite on, että hoitoon pääsy toteutuu 
kiireettömissäkin asioissa alle seitsemässä vuorokaudessa. 

- Osallistutaan Sosiaalihuollon valtakunnallisen kehittämisohjelman toteuttamiseen 
osana Tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaa, I vaihe: testataan ja käyttöönotetaan 
uudet, asiakassuunnitelman ja palvelutarpeen arvioinnin asiakirjarakenteet, joissa 
sisäänrakennettu AVAIN-mittari mahdollistaa vaikuttavuustiedon keräämisen ja 
raportoinnin. Kehitetään vaikuttavuustiedon hyötykäyttöä. Kohderyhmänä 
monialaisten palvelujen tarpeessa olevien riskiryhmien asiakkaat. Hanke toteutetaan 
yhteistyössä THL:n ja toisten pilottialueiden kanssa, myös RU-hankeyhteistyötä  

- Otetaan käyttöön sosiaalisen raportoinnin malli, yhteistyössä Varsinais-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskus VASSOn koordinoimassa valtakunnallisessa verkostossa  

- Kartoitetaan ja otetaan käyttöön sopiva toiminnanohjausjärjestelmä vaikuttavuuden 
arviointiin terveyskeskus – ja perhekeskuspalvelujen toiminnanohjauksissa - Yhteistyö 
RU-hankkeen kanssa 

- osallistutaan sosiaalihuollon asiakastietojen Kanta-palveluihin liittämisen valmis-
telutyöhön  Yhteistyötä THL:n, SONet BOTNIA:n ja RU –hankkeen kanssa  
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Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Vuoden 2019 lopussa  

 Peruspalvelujen vaikuttavuudesta ei ole ollut saatavilla selkeää mitattua tietoa sosiaali- eikä 
terveydenhuollon palveluissa. 

 Kolme asiakasraatia käsittelivät keskeisiä sote-palvelujen uudistuksia ja laativat  
kehittämisehdotuksia, mutta kehittämisehdotuksien aikaansaamien tulostan seuranta ei toiminut 
tyydyttävästi. Kokemusasiantuntijoita osallistui harvoin Soiten palvelujen kehittämiseen muiden paitsi 
perhekeskuspalvelujen palvelujen kehittämiseen. Kokemusasintuntijatoiminnan käytännöt saattoivat 
vaihdella, kun Soitella ei ollut määriteltynä linjauksia käytännöistä esim. koulutusvaatimusten tai 
korvauskäytäntöjen osalta. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

 Soiten koulutuspalvelut on toteuttanut neuvottelukierroksen ja kerännyt  osahankkeiden 
koulutustarpeita. Järjestettävät koulutukset integroidaan Soiten koulutuskalenteriin ja HR-
järjestelmään. 

 Soite 2.0 - Rakenneuudistus –hanke sisältää mittavan toimintakulttuuriin liittyvän 
muutosvalmennuksen kokonaisuuden. Koska Rakenneuudistus –hanke päättyy 2021 vuoden 
lopussa, koulutuksien osalta sovittiin priorisoitavaksi tämä Rakenneuudistus –hankkeen 
valmennuskokonaisuus  vuosina 2020 ja 2021. Osasyynä priorisointipäätökseen on myös sote-
keskus –hankkeen pieneksi supistunut määräraha hakemuksen karsintavaiheessa.  

 Kokemusosaamisen monipuolinen hyödyntäminen -osahankesuunnitelma on laadittu ja toteutus 
käynnistetty kokemusosaamisen resurssien ja tarpeiden selvityksellä yhteistyöverkostossa. Soiten 
kokemusosaamisen toimintamalli on laadittu ENTER- Eteenpäin elämässä! –hankkeessa ja se on 
etenemässä käsittelyvaiheeseen.  

 Kokemusosaamisen koulutukseen osallistuu 7 henkilöä (ENTER –hankeyhteistyö.) 

 Nykytilan tarvekartoitus on tehty kokemusosaamisen tarpeesta sekä olemassaolevasta 
kokemusosaajien resurssista alueella. 

 Työikäisten asiakasraati on konsultoinut Elintapavalmennuksen osahanketta.  

 Sosiaalihuollon tietoperustaa ja tiedolla johtamisen edellytyksiä on vahvistettu hankkimalla käyttöön  
AVAIN –mittari, jonka käyttöä on aloitettu ensimmäisten pilottiasiakkaiden kanssa.    

 Osallistutaan sosiaalihuollon asiakastietojen Kanta-palveluihin liittämisen valmistelutyöhön 

 Osallistutaan Kansa-Koulu III -hankkeen kirjaamisasiantuntijan  ja kirjaamisvalmentajan kertauksen 
verkkokoulutuksien pilotointeihin. 

 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

10 / 2020  

 Hyötytavoitteen ”Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen”  toteutuksessa 

Toimintakulttuurin muutoksen prosessitavoite etenee yhteensovitettuna Rakenneuudistus –

hankkeen kanssa. Toimintakulttuurin muutos on molemmissa hankekokonaisuuksissa, ja 

Rakenneuudistus – hankkeessa huomattavasti suuremmalla volyymilla ja rahoituksella kuin sote-

keskus –hankkeessa. RU-hankkeen päättyessä vuoden 2021 lopussa, sote-keskus –hankkeen 

toimintakulttuurin muutokseen tähtääviä koulutuksia painotetaan vuodelle 2022.  

  

 Kokemusosaamisen monipuolinen hyödyntäminen on käynnistynyt ja etenee suunnitelman 
mukaisesti. Soiten kokemusosaamisen toimintamalli on valmisteltu ja se esitellään hyväksyttäväksi 
loppuvuodesta 2020.   
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 Sosiaalihuollon tiedolla johtamisen edellytysten kehittäminen on voitu pitää hankesuunnitelmassa, 
kun AVAIN –mittari hankittiin ja integroitiin asiakastietojärjestelmään hankkeen ulkopuolisella 
rahoituksella. Vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia on mahdollista saada asiakastietojärjestelmästä 
vasta sitten, kun ohjelman mukaisia kirjauksia on kertynyt usean asiakkaan kohdalla riittävän pitkältä 
seuranta-ajalta. 

 Terveydenhuollon vaikuttavuuden mittaamisen mahdollistavan sovelluksen hankinta karsittiin pois 
Rakenneuudistus-hankkeen suunnitelmasta, kun suunnitelmia jouduttiin karsimaan 
valtionavustuspäätöksen mukaisiksi. 

 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

L. Päivitetään ja otetaan käyttöön paljon tukea tarvitsevien 
monipalveluprosessi  

Kaste-hankkeessa maakuntaan laadittiin Paljon sote- palveluita tarvitsevan asiakkaan 
palveluprosessi, yhteistyössä Pohjois-Suomen kolmen muun maakunnan kanssa. PTT-
malli jäi käyttöönottamatta, kun samaan ajankohtaan tuli Soiten käynnistysprojekti ja 
maakunnanlaajuisten palvelurakenteiden valmistelu.  Nyt tämä monialaisen 
yhteistoiminnan malli päivitetään ja otetaan käyttöön. 
http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/paljon-tukea-
tarvitsevat/monialaisen-yhteistyon-abc 

M. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjako ja 
tehtäväsisällöt selkiytetään ja sovitetaan moniammatilliseen tiimityöhön – 
ja integroitaviin prosesseihin sopiviksi 

- järjestetään henkilökunnalle koulutuksia, vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
lainsäädännön tuntemista ja ammattitehtävien yhteensovittamista näiden pohjalta  
 

- sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaalityön ja terveyssosiaalityön tehtäväjako ja 
kirjaamiskäytännöt selkiytetään 
 
 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Vuoden 2019 lopussa  

 Paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluprosessi PTT- asiakkaiden prosessi oli Soitessa 

mallinnettu vuonna 2018 päättyneessä Kaste-hankkeessa, mutta tätä mallia ei ollut otettu käyttöön. 

Käytössä ei ollut mitään muutakaan selkeää mallia, jolla tunnistaa monialaisesta yhteistyöstä 

hyötyvät asiakkaat sekä suunnitella ja yhteensovittaa eri sote-palveluita. Palvelujen vaikuttavuudesta 

ei ollut saatavana tietoa sosiaali- eikä terveydenhuollon palveluissa.                                                                                     

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

 PTT- mallin käyttönotto on suunnitteluvaiheessa. 

 Vastaanottojen uudistuksessa on koulutettu henkilökuntaa ja suunniteltu uutta toimintamallia 

yhdessä henkilöstön kanssa kyseisille terveysasemille sopiviksi. Henkilöstöresurssia on kiinnitetty 

muutoksen läpiviemiseen sekä lääkäri- että hoitajapuolelta. 

 Aikuissosiaalityön ja terveyssosiaalityön sosiaalityöntekijöiden tehtäväjaon selvittämiseksi on 

käynnistetty asiakastilanteissa toteutettava pilotointi, jonka pohjalta tehtäväjaon linjauksia ja 

kirjaamista selkiytetään. 

http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/paljon-tukea-tarvitsevat/monialaisen-yhteistyon-abc
http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/paljon-tukea-tarvitsevat/monialaisen-yhteistyon-abc
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Seurannan ja arvioinnin tulokset 

10 / 2020 

 Hyötytavoitteen ”Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen”  
prosessitavoitteemme ovat toteutumassa suunnittelu- ja osittain toteutusvaiheessa  

 PTT- mallin päivittäminen on alkuvaiheessa ja enee monialaisessa yhteistyössä laadittavan 
suunnitelman mukaan.  

 Sote-ammattihenkilöiden työnjaon ja tehtäväsisältöjen selkiyttäminen on edennyt kaikilta osin sitä 
mukaa, kun osahankkeiden kehittämistoimet ovat edenneet.  

  

5. Kustannusten nousun hillitseminen   

Hankkeen tavoitteet 

N. Digitaalisten palvelujen lisääminen nopeuttaa ja tehostaa palvelujen saatavuutta.   

O. Ehkäisevien ja ennakoivien palvelujen lisääminen tukee hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä, vähentäen vastaanottopalvelujen tarvetta.  

P. Ihmiset pääsevät entistä nopeammin tarvitsemansa hoidon ja palvelujen piiriin, ja 
korjaavien palvelujen ennenaikainen käyttö vähenee.  

Q. Henkilöstöresurssien käyttö tehostuu; päällekkäinen työ vähenee (palveluneuvonta, 
palvelu- ja asiakasohjaus, hoito- palvelu- ja asiakassuunnitelmatyö). 

R. Palveluintegraatio tuottaa tarvittavat palvelut edullisemmin kuin ennen, varsinkin 
paljon palveluita tarvitsevien henkilöiden palveluissa.  

S. Palvelujen laatu ja vaikuttavuus paranevat; tutkitut menetelmät, seurantamittarit, 
asiakas- ja kokemusosaminen hyötykäytössä.   

T. Perhehoito laajenee, mikä säästää palveluasumisen kustannuksia.  
U. Myötävaikuttaa laskusuuntaan maakunnan asukaslukuun suhteutettuja tarvevakioituja 

sote-kustannuksia  
 

Arvioinnin mittarit/kriteerit   

Mittarit  
N.  Digitaalisten palvelujen vaikutus palvelujen saatavuuteen (määrittely kesken)  
O.  Ehkäisevien ja ennakoivien palvelujen vaikutus vastaanottopalvelujen ja korjaavien 

palvelujen käyttöön (määrittely kesken)  
P.1. Päivystyskäyntien määrä (tavoite että laskee) 
P.2. Vastaanottopalvelun peittävyys eli hoidetut potilaat (tavoite että kasvaa, ilman 

 vastaanottopalveluiden kokonaiskustannusten nousua)  
Q.    (määrittely kesken) 
R. Paljon tukea tarvitsevien henkilöiden palvelujen koordinaation vaikutus asiakkaiden ja 

potilaiden asiointimäärien seurantatiedot potilas- ja asiakastietojärjestelmistä  
S. Käyttöönotettujen tutkittujen työmenetelmien määrä, seurataan niiden käyttönoton 

vaikutusta asiakkaan/potilaan muuhun palvelutarpeeseen 
T. Perhehoidon asiakasmäärän muutokset  
U. Maakunnan asukasmäärään suhteutettu tarvevakioidut sote-kustannukset  

  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Vuoden 2019 lopussa    

Mittaritietoja raportoidaan tarkemmin seuraavan Oma-arvioinnin yhteydessä.  
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Seurannan ja arvioinnin tulokset  
 
10/ 2020             

 Asukkaan sähköisen asioinnin palvelut ovat monipuolistuneet. Asukas voi tehdä erilaisia 
ajanvarauksia enemmän ja hänellä on mahdollisuus viestiä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa 
turvallisesti. Etävastaanotto -ratkaisu on otettu käyttöön ja koronasta johtuen sen käyttö on ollut 
erittäin aktiivista korona-aaltojen aikana. Digitaalisten asiointikertojen määrä ja osuus kaikista 
asiointikerroista on kasvanut.  
 

 Kokkolan vastaanottopalveluiden aloitettua uuden tiimimallin käyttöönoton, laski yhteispäivystyksen 

käyntimäärät (jo ennen koronapandemian alkua), ja tämä trendi on pysynyt. Vastaanottopalveluiden 

peittävyydessä emme ole saaneet nousua aikaan, mutta tämä johtunee siitä että koronan vuoksi 

ihmiset eivät ole hakeutuneet vastaanotolle samassa määrin kuin normaalisti – ei siis ole aiheutunut 

palvelujärjestelmän kapasiteetin vajeesta. 

 

 Perhepalveluissa helmikuussa 2020 käynnistetty palveluohjaus yhden puhelun periaatteella ja siihen 

liitetty sähköisen palvelun Apu-nappi toiminta on jouduttanut asioiden käsittelyä. Perheet ja lasten ja 

perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset saavat aikaisempaa nopeammin asiansa 

käsiteltäväksi. Palvelu on kynnyksetön ja sinne voivat ottaa kaikki yhteyttä oman harkintansa 

mukaan. Palvelu on lisännyt moniammatillista asioiden käsittelyä ja nopeuttanut lasten ja perheiden 

avunsaantia. Kun asiat saadaan ratkaistua nopeammin ja mahdollisesti samassa neuvottelussa 

(Lapset puheeksi-menetelmä), niin se vapauttaa muita palvelupisteitä hoitamaan muita asiakkaita. 

Tarkemmin vaikutuksia esim. perheneuvonnan ja lasten- ja nuorten psykiatrisen hoidon jonoihin, 

voidaan arvioida pidemmällä aikavälillä.   

 

 Ehkäiseviä ja ennakoivia palveluja on käynnistetty ja kehitetään maakunnassa, mm.  
elintapavalmennus, kotikuntoutuminen, keskitetty etähoito, perhehoito, matalan kynnyksen 
ryhmätoiminta ja asumisneuvonta.  
 

 Kotiin annettavien palveluiden kehittäminen purkamalla osastoilta sairaansijoja tuottaa pitkällä 
aikavälillä kustanushyötyä. Tähän liittyen on keväästä lähtien tehty kattavaa ennakkovaikutusten 
arviointityötä EVAa Lesti- ja Perhonjokilaaksojen alueelta. EVA tulee antamaan vahvan tietopohjan 
eri vaihtoehtojen toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista päätöksenteon tueksi. 
 

 Korona -tilanne häiritsee kaikkien tulosten arviointia, sillä monelta osin sote-palveluiden käyttö on 
korona-aikana muuttunut verrattuna normaaliin vuoteen. 
 

 Edellä mainittujen palvelujen kehittämisen taloudellisia vaikutuksia vastaanottopalvelujen tai 
raskaampien korjaavien palvelujen käytön vähentymiseen voidaan arvioida vasta sitten, kun 
seurantatietoja on käytettävissä pidemmätä aikajaksolta.   

 

 


