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Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus –hanke 

Oma-arvioinnin tiivistelmä 13.11.2020 
 

Tässä tiivistelmässä on koottu taulukkoon 1 ja kuvaan 1 keskeisimmät oma-arviointimme tulokset ja tilannekatsaus 

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen oma-arvioinnista 13.11.2020. Alueellisesti yhtenäisen ja 

systemaattisen tiedon keräämisen, julkaisemisen ja hyödyntämisen malli yhteistyössä alueemme yhdeksän eri 

toimijan kanssa on vielä muotoutumassa. 

 

Yksi keskeinen 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 alueellamme. 

 

Kansalliset hyötytavoitteet: 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen 

5. Kustannusten nousun hillitseminen  

 

Taulukossa 1. on merkittynä Etelä-Pohjanmaan Sote-keskus –hankkeen prosessitavoitteet ja niiden liittyminen 

kansallisiin hyötytavoitteisiin. Kukin prosessitavoite jakautuu toimenpiteisiin ja jokaista toimenpidettä varten on 

hankesuunnitelmassa kirjattu mittari. Arviointi-sarakkeessa on liikennevaloin kuvattu sitä, millä tavalla kyseisellä 

mittarilla arvioitu tulos on saavutettu (numeerinen, kyllä/ei tai laadullinen arvio).  

 Punainen väri = tulos on vielä kaukana tavoitetilasta 

 Keltainen väri = tulos menee oikeaan suuntaan, kohti tavoitetta 

 Vihreä väri = yhdessä sovittu tavoitetila/-arvo on saavutettu 

 

Kuvassa 1 (taulukon alla) on koottuna Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen keskeisimmät 

toimenpiteet tiekarttaan niiden toteutumissuunnitelman mukaisesti. Kartassa on kuvattuna toiminnan ja kunkin 

toimenpiteen etenemistä. 35 erilaisesta kehittämiskokonaisuudesta 18 on nytkähtänyt liikkeelle suunnitelman 

mukaisesti. Näistä 35:stä 16 on yhteisiä kehittämiskohteita sote-rakenneuudistushankkeen kanssa, sähköiset ja 

digitaaliset palvelut alueelle. 

 Vaakasuuntainen liukuväri kuvaa sitä, mitkä toimenpiteet ovat lähteneet tavalla tai toisella alueellamme jo 

liikkeelle. Mitä vähemmän punaista/mitä enemmän vihreää, sitä paremmin asia on jo liikenteessä  

 Allekkainen liukuvärjäys kuvaa sitä, että kyseinen palvelu/toimintamalli on jo jossain alueellamme 

käytössä/toiminnassa ja jossain ei. 
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TAULUKKO 1. Prosessitavoitteet ja kansalliset hyötytavoitteet 

Prosessitavoite Toimenpide 

Kansal-
linen 

hyöty-
tavoite 

1-5 

Mittarit 

Arviointi 
 

Mittarin 
tuottama 

tulos, 
olemmeko 

tavoitteessa? 

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

Asiakas- ja 
palveluohjauksen sekä 
hoidon ja palvelutarpeen 
arvioinnin 
yhdenmukaistaminen. 

1, 2, 3, 4 Yhtenäisten hoidon ja 
palvelutarpeen arviointien 
määrä 

 

Eri vastaanottomallien 
yhtenäistäminen ml. 
moniammatilliset tiimit 

1, 3, 4 Moniammatillisten tiimien 
asiakkaiden määrä, T3-aika 

 

Sähköisten/digitaalisen 
palveluiden lisääminen 
(mm. Omaolo, sähköinen 
terveyskeskus) 

1, 3, 4 Käytössä olevien digitaalisten 
ja sähköisten palveluiden 
määrä. Käyttöaste. 

 

Palveluaikojen 
laajentaminen ilta- ja 
viikonloppuvastaanottoihin. 

1, 3, 4,  Virka-ajan ulkopuolisten 
vastaanottojen määrä. 

 

Palveluketjujen ja –
kokonaisuuksien 
käyttöönotto maakunnan 
määrittelyn mukaisesti. 

1, 3, 4, 5 Yhdessä sovittujen 
palveluketjujen ja -
kokonaisuuksien määrä ja 
toimivuuden arviointi 

 

Asiakkuuksien segmentointi 
ja tunnistaminen (esim. 
Suuntima-työkalun 
käyttöönotto). 

1, 2, 3, 4,  Kertakävijöiden ja paljon 
palveluja tarvitsevien 
asiakkaiden määrä. Asiakkaat, 
joille on tehty Suuntima 

 

AVAIN-mittarin 
käyttöönotto 
moniammatillisen 
asiakassuunnitelmien tueksi 
ja vaikuttavuuden 
arvioimiseksi (THL:n tuki) 

1, 2, 3, 4 Eri työyhteisöjen määrä, jossa 
AVAIN otettu käyttöön sekä 
asiakkaiden ja 
asiakassuunnitelmien määrä, 
joissa käytetty AVAIN-
mittaria. 

 

Omatyöntekijän 
nimeäminen, asiakas-, 
palvelu- sekä terveys- ja 
hoitosuunnitelmien 
tekeminen paljon palveluja 
tarvitseville. 

1, 2, 3, 4, 5 Paljon palveluja tarvitsevien 
asiakkaiden määrä, joille on 
osoitettu omatyöntekijä 
(%kaikista ppt-asiakkaista). 

 

Kotona asuminen on 
turvattu. 

Palvelutarpeen mukaisesti 
kotiin vietävien palveluiden 
tarjoaminen kaiken 
ikäisille. 

1, 2, 3, 4, 5 Kotihoidon asiakkaiden 
asiakasprofiili (ikäjakauma ja 
erityisryhmä). 

 

Kotikuntoutuksen ja 
kuntoutuksen 
toimintamallin 
käyttöönotto. 

1, 2, 3, 4 Kotikuntoutuksen 
asiakasmäärä ja 
toteutuneiden 
kotikuntoutusjaksojen määrä. 

 

Kotisairaalatoiminnan 
laajentaminen, ml. 
palliatiivisen ja 
saattohoidon 
mahdollistaminen kotona. 

1, 3, 4 Terveyskeskusten 
vuodeosastojen käyttöaste. 
Kotisairaalapotilaiden määrä 
ja profiili (ml palliatiivinen ja 
saattohoito). 

 

Sähköisten palveluiden 
lisääminen kotona 
asumisen turvaamiseksi. 

1, 2, 3, 4, 5 Käytössä olevien digitaalisten 
ja sähköisten palveluiden 
määrä kotona asumisen 
turvaamiseksi ja 
käyttäjämäärä 
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Tilannekeskuksen 
muodostaminen (ml. 
116117-puhelinpalvelu ja 
E-P:n apu kotona –malli). 

1, 2, 3, 4, 5 Erityissairaanhoidon 
lähetteiden määrä. 
Yhteispäivystysten 
käyntimäärät. Ensihoidon 
kuljetusten määrät 
kotoa/hoitopaikasta. 

 

Otetaan käyttöön 
lääkäripalveluiden 
toimintamalli kotona 
asumisen tueksi. 

1, 2, 3, 4, 5 Lääkäripalveluiden 
toimintamalli on käytössä. 
Toteutuneiden palvelujen 
määrä.  

 

Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut 
ovat yhtenäiset ja 
riittävät.  

Perhekeskustoiminnan 
vakiinnuttaminen ja 
yhtenäistäminen, ml. 
sähköinen perhekeskus 

1, 2, 3, 4 Perhekeskuspalveluiden 
lukumäärä ja käyttäjien 
määrä. 

 

Matalan kynnyksen 
palveluiden vahvistaminen 
esim. chat, walk in- ja 
kohtaamispaikat) 

1,2, 3, 4 Chat-, walk in- ja 
kohtaamispaikkojen määrä 
sekä käynti- ja kävijämäärät. 

 

Laajennetaan psykiatrisen 
sairaanhoitajan palveluita 
opiskeluhuollossa 

1, 2, 3 Psykiatristen sairaanhoitajien 
määrä  opiskeluhuollossa sekä 
kävijä- ja käyntimäärät. 

 

Psykososiaalisten 
menetelmien 
vahvistaminen erityisesti 
lasten ja nuorten 
perustason palveluissa, eri 
menetelmien avulla 
erillisen suunnitelman 
mukaan. 

2, 3 IPC-koulutettujen määrä sekä 
ohjausta saaneiden lasten ja 
nuorten määrä. 

 

Yhteistyöryhmätoiminnan 
syventäminen 
sivistystoimen kanssa 
(varhaiskasvatus, 
perusopetus) 

1, 2, 3, 4 Käynnissä olevien 
yhteistyöryhmien määrä. 

 

Erityistason palvelut 
tuodaan perustasolle, ml. 
konsultaatiot ja 
etävastaanotto. 

1, 2, 3, 4, 5 Erityistason eri palvelujen 
lukumäärä perustasolla ja 
asiakasmäärä. 

 

Ennaltaehkäisevät 
palvelut ovat 
yhtenäisiä, 
systemaattisia ja 
kattavia 

Mielenterveysstrategian 
toimeenpano 

2, 4 Mielenterveysstrategian 
toimenpiteiden määrä. 

 

Puheeksioton menetelmien 
käyttöönotto (esim. mini-
interventio) 

1, 2 Interventioiden määrä.  

Ehkäisevän päihdetyön 
verkostotyöskentely 
maakunnallisen 
suunnitelman mukaan. 

1, 2, 4 Verkoston kokousten ja 
osallistujien määrä. 

 

Sosiaalityön 
keinovalikoiman 
monipuolistaminen (ml. 
yhteisösosiaalityö ja 
etsivätyö) sekä matalan 
kynnyksen 
kohtaamispaikkojen 
lisääminen 
järjestöyhteistyö 
huomioiden. 

1, 2, 4 Sosiaalityön keinojen käyttöön 
oton arvio, chat-, walk in- ja 
kohtaamispaikkojen määrä ja 
niiden käynti- ja kävijämäärät 
sekä yhteistyössä mukana 
olevien järjestöjen määrä. 

 

Elintapaohjauksen 
toimintamallin luominen ja 
käyttöönotto. 

1, 2, 3, 4 Elintapaohjauksen 
toimintamallia käyttävien 
organisaatioiden määrä sekä 
elintapaohjausta saaneiden 
asiakkaiden määrä.  

 

Tehdään maakunnallinen 
lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma. 

1, 2, 3, 4 Niiden kuntien määrä, jotka 
osallistuvat 
hyvinvointisuunnitelman 
laadintaan ja käyttöönottoon. 
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Suun sairauksien 
ennaltaehkäisevän työn 
lisääminen, yhteistyö 
kuntien (koulut, päivä- ja 
palvelukodit) ja kolmannen 
sektorin kanssa 

1, 2 Ennaltaehkäisevien 
tilaisuuksien ja 
toimenpiteiden määrä.  

 

Johtaminen on 
strategista ja perustuu 
tiedolla johtamiseen 
alueen 
toimintaympäristössä. 
  
  

Tiedolla johtamisen 
hallintamallin ja sen 
käyttöönoton suunnittelu 
sekä portaittainen 
käyttöönotto 
(keinoälytoiminnan ja 
tietojohtamisen 
toimintamalli), 
tietotarpeiden 
systemaattinen 
tunnistaminen ja 
kerättävästä tiedosta 
sopiminen sekä tiedon 
keruun ja-tuotannon 
määrittely sote-
integroiduissa palveluissa. 

3, 4, 5 Arvio tiedolla johtamisen 
hallintamallin suunnittelun ja 
käyttöönoton etenemisestä. 

 

Yhtenäistetään ja 
systematisoidaan 
asiakaspalautteen 
kerääminen 

3, 4 Arvio systematisoidun 
asiakaspalautteen 
toteutumisesta ja 
palautejärjestelmiä 
käyttävien organisaatioiden 
määrä sekä arvio 
asiakaspalautteen käytöstä.  

 

Hallintorajat ylittävien 
esimiesverkostojen ja 
koulutusten järjestäminen 
johtajuuden tukemiseksi 

3, 4, 5 Esimiesverkostojen ja 
koulutusten määrä.  
Henkilöstön tyytyväisyys 
muutosjohtamiseen. 

 

Alueella on riittävä, 
osaava ja 
ammattitaitoinen 
henkilöstö 
  
  
  
  

Työnjaon ja työprosessien 
uudelleenmuotoilu 

1, 2, 3, 4, 5 Toteutuneet työnjaot ja 
työprosessien 
uudelleenmuotoilu ja niiden 
toimivuus. 
Lääkäreiden kiireelliset ja 
kiireettömät 
vastaanottokäyntimäärät ja 
niiden välinen suhde. 

 

Osaamisen kartoittaminen 
ja vahvistaminen 
(menetelmät, 
työkäytännöt, 
kohtaaminen, vaikuttavuus) 

1, 3, 4, 5 Osaamisen kartoittamisen ja 
vahvistamisen menetelmien 
määrä sekä niihin 
osallistuneiden määrä.  

 

Työhyvinvoinnin 
tukeminen, esim. 
lisäämällä etä- ja 
hajautetun työn 
mahdollisuuksia 

3, 5 Etä- ja hajautettua työtä 
tekevien määrä. 

 

TKI-toiminta osaksi 
perustyötä, vahvistetaan 
käytäntötutkimusta 

3, 4, 5 Tutkimus- ja kehittämistyötä 
tekevien määrä. 
Käynnistyneiden tutkimusten 
määrä. 
 

 

Brändi- ja 
markkinointisuunnitelman 
toteuttaminen (mm. 
yhteiset rekrytoinnit) 

4, 5 Brändi- ja 
markkinointisuunnitelman 
kehittämistoimenpiteiden 
toteuttaminen. 
Rekrytointitilaisuudet, joihin 
on osallistuttu yhtenäisesti. 
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Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan kehittämiskokonaisuuksien tiekartta lokakuu 2020 

 


