Arvioinnin
aamupäivä
Tulevaisuuden sote-keskus ohjelma
31.3.2022
klo 9-11

Ohjelma
• 9.00-9.10 Tervetuloa, aamupäivän ohjelma

• 9.10-9.50 Syksyn arvioinnin tuloksia, Juha Koivisto THL
• 9.50-10.05 Oma-arvioinnin raportointi-info, Heidi Muurinen THL
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Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman hyötytavoitteiden arviointi
• THL vastaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden
toteutumisen kansallisesta seurannasta ja arvioinnista sekä arviointitulosten
julkaisemisesta.
• THL:n toteuttama seuranta ja arviointi on ns. kehittävää arviointia, jonka
tarkoituksena on tukea alueellisissa valtionavustushankkeissa tehtävää
kehittämistyötä ohjelman hyötytavoitteiden suuntaisesti.
• Ohjelman toimeenpanon tukea suunnataan arviointitulosten perusteella.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman 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

Arviointikehikko
THL seuraa ja arvioi ohjelman hyötytavoitteiden toteutumista:
1) Kansallisilla mittareilla (Avohilmo, Sotkanet, terveytemme.fi) THL seuraa hankealueilla muutosta
suhteessa ohjelman hyötytavoitteisiin. Alueellisille hankeorganisaatioille lähetettävällä kyselyllä
täydennetään kansallisiin mittareihin liittyviä puutteita.
2) Alueellisten hankekokonaisuuksien oma-arviointien avulla THL seuraa hankealueilla toteutettuja
kehittämistoimenpiteitä, kuten uusien toimintamallien ja ratkaisujen toimeenpanoa ja käyttöönottoa
sekä niiden avulla saavutettuja tuloksia.

→ Tulkintoja ja arviointia siitä, miten kehittämistoimet ovat
edesauttaneet ohjelman hyötytavoitteiden saavuttamisessa.

Syksyn 2021 arviointi
Syksyn 2021 arviointi toteutettiin

• kokoamalla kansalliset mittaritiedot THL:n tilastotietokannoista siltä osin kuin ne
olivat päivittyneet kevään 2021 arviointikierroksen jälkeen,
• toteuttamalla kysely alueiden hankeorganisaatioille,

• hyödyntämällä THL:n tekemää erilliskyselyä nuorten psykososiaalisten
menetelmien käyttöönottoon liittyen ja
• toteuttamalla oma-arviointi hankkeiden toimesta syksyn kehittämistilannetta
koskien.

Palveluiden
yhdenvertaisen
saatavuuden,
oikea-aikaisuuden ja
jatkuvuuden
parantaminen

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin
odotusaika yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista ja varhaisimmasta kontaktista /
% toteutuneista käynneistä
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Pääsy sosiaalialan ammattilaisen
kiireettömälle vastaanotolle
• Syyskuussa 2021 asiakas sai kiireettömän ajanvarausajan
sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle lapsiperheiden, työikäisten
ja iäkkäiden palveluissa pääsääntöisesti alle seitsemässä arkipäivässä.
• Syyskuussa 2021 yli seitsemää arkipäivää ajanvarausajan saamisessa
kesti
• lapsiperheiden palveluissa kuudella alueella (8–14 arkipäivää),
• työikäisten palveluissa kuudella alueella (9–15 arkipäivää, yhdellä
alueella 30 arkipäivää) ja
• iäkkäiden palveluissa viidellä alueella (9–14 arkipäivää).

Toiminnan painotuksen
siirtäminen raskaista
palveluista ehkäisevään
ja ennakoivaan työhön

Hankeaikana 30.9.2021 mennessä nuorten
psykososiaalisiin menetelmiin koulutetut, niitä
käyttäneet ja aloitetut hoitojaksot
Koulutetut

Menetelmää käyttäneet

Aloitetut hoitojaksot

IPC-osaaja

803

338

778

IPC-menetelmäohjaaja

28

10

CoolKids-osaaja

66

14

CoolKidsmenetelmäohjaaja

0

0

IPT-N-osaaja

56

21

Kognitiivisen intervention
osaaja

4

0

Kognitiivisen intervention
menetelmäohjaaja

0

0

126

Muistisairauksien ennaltaehkäisyyn
tähtäävä elintapaohjauksen toimintamalli
• Kolmella koko hankealueella oli syyskuussa 2020 ja neljällä syyskuussa 2021
käytössä muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä elintapaohjauksen
toimintamalli.
• 11 hankealueella oli syyskuussa 2020 ja 12 hankealueella syyskuussa 2021
toimintamalli käytössä osassa kuntia tai yhteistoiminta-alueita
• Syyskuussa 2020 yhdeksällä ja syyskuussa 2021 viidellä hankealueella
toimintamalli ei ollut lainkaan käytössä.
• Syyskuun 2021 kyselyvastauksissa tuotiin esiin, että vaikka toimintamalli ei olisi
ollut käytössä, vastaavaa toimintaa tehdään muilla tavoin tai toimintamallin
käyttöönotto on työn alla.

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava
ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus
• Syyskuussa 2021 kaikilla hankealueilla oli tarjolla sähköisen
palvelukanavan kautta annettavaa ammattihenkilön neuvontaa ja
ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa niin
nuorten, työikäisten kuin iäkkäidenkin palveluissa joko koko
hankealueella tai osassa hankkeen alueen kunnista ja/tai
yhteistoiminta-alueista.
• Lapsiperheidenkin palveluissa sähköisen palvelukanavan kautta
annettavaa ammattihenkilön neuvontaa ja ohjausta oli saatavilla yhtä
hankealuetta lukuun ottamatta joko koko alueella tai osassa
kunnista/yhteistoiminta-alueista.

Matalan kynnyksen avoimet fyysiset
kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö
Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat

•

Kaikille avoimia kohtaamispaikkoja oli kyselyvastausten mukaan syyskuussa 2020 yhteensä 266
kappaletta ja syyskuussa 2021 yhteensä 258 kappaletta.

•

Vastaavia, vain lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettuja avoimia kohtaamispaikkoja oli
syyskuussa 2020 vastausten mukaan yhteensä 191 kappaletta ja syyskuussa 2021 yhteensä 231
kappaletta.

Yhteisösosiaalityö
•

Suurin osa hankealueista arvioi syksyllä 2020 ja 2021, että asteikolla 1–5 yhteisösosiaalityötä
(esim. etsivä sosiaalityö tai erityisryhmien parissa tehtävä sosiaalityö) tehdään asukkaiden
tarpeiden kannalta arvioituna jonkin verran (3).

•

Syyskuussa 2020 kolmella ja syyskuussa 2021 kahdella koko hankealueella tarpeisiin voitiin
vastata melko hyvin (4) ja syyskuussa 2020 neljällä ja syyskuussa 2021 kolmella alueella taas
hieman heikommin (2).

Palveluiden laadun ja
vaikuttavuuden
parantaminen

Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja
toimintakyvyn mittaaminen sosiaalipalveluissa
•

RAI-välineistöön kuuluva mittari oli syyskuussa 2020 käytössä 19 hankealueella ja syyskuussa 2021
20 hankealueella, vaikkakaan ei kaikissa alueen kunnissa tai yhteistoiminta-alueilla.

•

Kykyviisari oli käytössä melko laajasti, syyskuussa 2020 yhteensä 18 ja syyskuussa 2021 yhteensä
19 eri hankealueen kunnissa tai yhteistoiminta-alueilla.

•

AVAIN-mittarin käyttö oli vähäisempää, mutta kasvanut vuodessa hieman: syyskuussa 2020 se oli
käytössä vain kuudella eri alueella ja syyskuussa 2021 kymmenellä alueella, mutta molempina
vuosina useimmiten vielä vain yksittäisissä kunnissa.

•

Syyskuussa 2020 kolmella ja syyskuussa 2021 yhdellä hankealueella ei ollut lainkaan käytössä
mitään edellä mainituista mittareista.

•

Syyskuun 2021 kyselyvastausten mukaan AVAIN-mittarin, Kykyviisarin ja RAI-välineistöön
kuuluvan mittarin lisäksi 16 hankealuetta oli laajentanut ajalla 1.9.2020-31.8.2021
sosiaalipalveluissa jonkin muun asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittarin
käyttöä.

Rakenteellinen sosiaalityö
• Hankealueista 19 ilmoitti laajentaneensa ajalla 1.9.2020-31.8.2021
rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista.
• Useimmiten vastauksissa mainittiin sosiaalisen raportoinnin kehittäminen,
jota oli tehty 14 hankealueella. Usealla alueella on otettu käyttöön
sosiaalisen raportoinnin sähköinen tiedonkeruulomake.

• Toiseksi useimmiten vastauksissa mainitaan rakenteellisen sosiaalityön
työryhmä, jollaisia on perustettu tai joiden toimintaa on laajennettu neljällä
hankealueella

Palveluiden
monialaisuuden ja
yhteentoimivuuden
varmistaminen

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa
•

Syyskuussa 2021 selvitettiin, onko koko hyvinvointialueella ja Kelalla yhteistä toimintamallia
asiakasasioiden käsittelyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien osalta:
•
•
•

14 hankealueella tällainen toimintamalli oli käytössä, kun vastaava luku syyskuussa 2020 oli 12.
Syyskuussa 2021 toimintamalli oli neljällä hyvinvointialueella kehitteillä.
Kolmella hyvinvointialueella toimintamalli ei ole käytössä eikä kehitteillä ja yhdeltä hyvinvointialueelta ei
saatu vastausta.

•

Kelan palveluiden (esim. kuntoutusohjaus ja -konsultointi) osalta 12 hyvinvointialueella oli
syykuussa 2021 käytössä yhteinen toimintamalli Kelan kanssa, kun vuotta aiemmin koko alueen
kattava toimintamalli oli käytössä yhdeksällä hankealueella.

•

Sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta koko
hyvinvointialueen ja Kelan yhteinen toimintamalli oli sovittu syyskuussa 2021 viidellä
hyvinvointialueella, kun vuotta aiemmin koko alueen kattavan toimintamallin ilmoitti olevan
käytössä kahdeksan hankealuetta.

Yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja
toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten
• Syyskuussa 2021 selvitettiin, onko hyvinvointialueilla käytössä koko alueen yhteistä
toimintamallia työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten.
• Kuudella hyvinvointialueella se oli jo käytössä ja 13:lla kehitteillä. Kolmella
hyvinvointialueella toimintamalli ei ollut kehitteillä eikä käytössä.

• Hyvinvointialueista 11 ilmoitti toimintamallin olevan työkyvyn tuen tiimi ja kuusi ilmoitti
kyseessä olevan jokin muu toimintamalli.

Kehittämistilanne syksyllä 2021
• Tilannekuva ohjelman hankkeiden kehittämistilanteesta syksyn 2021 osalta on
moninainen.
• Hankkeissa oli tehty paljon suunnittelutyötä sekä mallinnettu ja kuvattu uusia
toimintamalleja ja ratkaisuja. Koulutuksia oli aloitettu ja osin viety jo päätökseen.
Lukuisia pilotteja rajatuissa ympäristöissä oli käynnistynyt ja paikoin oli tehty
toimintamallien levittämisen ja käyttöönoton suunnitelmia koko
hyvinvointialueelle tai rajatummalle alueelle.
• Yleiskuvaltaan syksyllä 2021 oltiin pilotointivaiheessa, mutta hankkeet eivät omaarvioinneissaan raportoineet vielä kovinkaan paljon pilotointien tuloksia.
• Tehdyn kehittämistyön ja rajatuissa ympäristöissä tehtyjen pilotointien vaikutus
ei vielä voi näkyä kovinkaan merkittävästi koko hankealueen tasolla tehtävässä
kansallisessa mittariseurannassa.

Suositukset
• Olisi hyödyllistä hankkeille itselleen, THL:n toimeenpanon tuelle, ohjelman
arvioinnille sekä uusille aluevaltuustoille sekä ohjelman rahoittajalle STM:lle, että
hankkeen tekevät vuoden 2022 aikana alueensa sosiaali- ja terveyskeskuksen
ensimmäisen mallinnuksen ja kuvauksen. Mallinnus selkeyttäisi kuvaa siitä, millaista monialaista sote-keskuksen kokonaisuutta ollaan kehittämässä.

• Kehitettävien toimintamallien ja ratkaisujen käyttöönoton suunnittelu tulisi
aloittaa jo kehittämisen alkumatkalla ja käyttöönoton tulisi olla käynnissä uusilla
hyvinvointialueilla vuonna 2023. Vaarana on, että ohjelman päätyttyä on saatu
aikaiseksi mallinnuksia ja kuvauksia, mutta niiden käyttöönotto ei ole alkanut
laajemmin alueella ja ne voivat jäädä kokonaan hyödyntämättä.

Kansallisen arvioinnin raportit
Koivisto, J., Muurinen, H. & Parviainen, L. (2021) Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen seuranta ja
arviointi: Lähtötilanne. THL, Työpaperi 3/2021.
Koivisto, J., Muurinen, H. Syrjä, V. & Parviainen, L. (2021) Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen seuranta ja
arviointi: Kevät 2021. THL, Työpaperi 20/2021.
Koivisto, J. & Muurinen, H. (2022) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman
hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen seuranta ja arviointi: Syksy 2021. THL,
Työpaperi 07/2022.
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Oma-arvioinnin info
Arvioinnin aamupäivä 31.3.2022

Heidi Muurinen, kehittämispäällikkö

Oma-arvioinnin tekeminen
• Oma-arvioinnin tekemisen aikataulua harvennetaan ja jatkossa se
tehdään vain syksyisin.
• Hankkeiden tulee kuitenkin tehdä lähtötilanteen oma-arviointi uusien
kehitettävien asioiden osalta ajalta ennen kehittämistoimien
aloitusta.
• Lisäselvityksessä olleet saatavuusmittarit on sisällytettävä omaarviointiin

• Lähtötilanteen oma-arviointi uusien kehitettävien asioiden osalta ja
syksyn tilannearviointi raportoidaan syksyn 2022 omaarviointiraportissa.

Oma-arviointi syksyllä 2022
•

Syksyn 2022 oma-arviointi tehdään syksyn tilannetta koskien.

•

Syksyn oma-arviointi raportoidaan lisäämällä uudet arviointitiedot syksyn 2021 omaarviointiraporttiin

•

Samalla kevään ja syksyn 2021 tilannetta koskevat tiedot voi poistaa
• Huom. Lähtötilannetta syksyllä 2020 koskevia tietoja ei poisteta, vaan niiden perään lisätään
uusien kehittämiskokonaisuuksien lähtötilannetta koskevat tiedot.

•

Oma-arviointiraportti tallennetaan Innokylään hankkeen omaan työtilaan viimeistään 30.9.2022.
• Oma-arviointeja käytetään STM:n ja hyvinvointialueiden välisissä neuvotteluissa ja siksi
palautuspäivämäärästä ei voida joustaa

•

Lisäksi tehdään tiivistelmä hankkeen oman Innokylän työtilan arvioinnin Tuotokset ja tulokset –
kohtaan, kuten ennenkin
• Tiivistelmään tehdään neljä osiota, yksi tekstikappale jokaisesta hyötytavoitteesta –
Innokylään on lisätty valmiiksi otsikot näille tiivistelmän tekstikappaleille
• Tiivistelmään vain arvioinnin tulokset ja tulkinnat, ei tiedonkeruun tapoja tai pelkkää dataa
Sujuvin sote kaikille

31.3.2022
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Tulos- ja prosessiarviointi
Arviointiasetelma ja lähtötilanne
TULOS -JA
PROSESSITAVOITTEET

MITTARIT/KRITEERIT

TIEDONKERUUN
JA ARVIOINNIN
MENETELMÄT

LÄHTÖTILANTEEN
ARVIOINNIN
TULOKSET

Tulostavoite:
Seitsemässä
päivässä
kiireettömälle
lääkärikäynnille
1.1.2023 alkaen

Tulosmittari:
T3-aika
Toteutuneet
kiireettömän
lääkärikäynnin
odotusajat, yli 7
päivää
odottaneet, %

T3 tilastollinen
seuranta
kuukausittain
Avohilmo 3 kk
välein

T3 = 33 arkipäivää
Yli 7 päivää
odottaneita 45 %

Prosessitavoite:
Asiakssegmentoinnin
toimintamalli
käytössä alueella
31.8.2022

Prosessimittari
Kehittämisen
eteneminen ja
onnistuminen:
Suunnittelu,
Kokeilu,
Käyttöönotto.

Arviointikeskuste
lut

Käytössä
perinteinen
ajanvaraus
kiireettömälle
lääkärikäynnille
soittamalla;
odotusajat
kasvaneet;
lääkärivaje,
asiakkaat kiukkuisia

Prosessi- ja tulosseuranta vuoden välein
PROSESSITAVOITTEIDEN
SEURANNAN JA ARVIOINNIN
TULOKSET

Edellisessä oma-arvioinnissa
todetut ongelmat segmenttien
määrittelyssä on ratkottu ja
uusi asiakkuuksien
segmentointiin perustuvan
toimintamallin on saatu
valmiiksi 31.8.2022. Pilotointi
kolmella terveysasemalla 3 kk
keväällä 2022; ammattilaisten
ja asiakkaiden kokemukset
hyviä.

TULOSTAVOITTEIDEN
SEURANNAN JA ARVIOINNIN
TULOKSET

Huhtikuussa 2022
pilottiasemilla T3 = 9
arkipäivää ja yli 7 päivää
odottaneita 10 % eli
pilottiasemilla hoitoon pääsy
on nopeutunut selvästi.

Vinkkejä raportointiin
•

Raportoi uudet arviointitulokset ja tulkinnat lyhyesti, tiiviisti ja ytimekkäästi - kuvaa vähemmän, arvioi
enemmän ja tee nostoja, esimerkiksi:
• Mitkä prosessitavoitteet on jo saavutettu, missä olette onnistuneet?
• Mitkä tulostavoitteet on saavutettu, missä olette onnistuneet?
• Miksi prosessi- tai tulostavoitteita ei ole saavutettu suunnitellusti, miksi jossakin ei ole edetty tai
miksi jostain on luovuttu? Onko jotain muutettu?

•

Kiinnitä huomiota tulosmittareihin ja kuvaa muutosta edelliseen mittaukseen.
•

Jatkossa hankkeiden tulostavoitteiden arvioinnin merkitys kasvaa, kun uusia toimintamalleja jo kokeillaan tai
vakiinnutetaan osaksi perustoimintaa.

•

Tulosmittareissa ei tarvitse seurata muutosta koko hyvinvointialueella. Mikäli uutta toimintamallia
kokeillaan ja/tai otetaan käyttöön hankeaikana vain tietyssä organisaatiossa tai kunnassa,
kohdennetaan arviointi vain ko. organisaatioon tai kuntaan, ei esim. koko hankealueen tasolle.

•

Raportoinnissa voi hyvin käyttää taulukkoja tai kuvioita, joissa kuvataan muutosta. Kuvion tai taulukon
koko sisältöä ei tarvitse kirjoittaa auki, mutta keskeiset johtopäätökset on hyvä kirjoittaa tekstimuotoon.

Etunimi Sukunimi

31.3.2022

33

Esimerkkejä
oma-arvioinneista

Etunimi Sukunimi

31.3.2022
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Esimerkki tulos- ja prosessitavoitteiden
arvioinnista
•

Hankkeen tulostavoitteena on, että kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee
seitsemässä vuorokaudessa ja hoidon sekä palvelun jatkuvuus on turvattu. Syksyn
2021 oma-arvioinnin mukaan tähän liittyvä prosessitavoite sovittujen ilta- ja
viikonloppuaikojen tarjolla olosta ei ole edennyt suunnitellusti ja on vielä kaukana
tavoitteesta.

•

Hoidon saatavuuden osalta Etelä-Pohjanmaan hankkeen oma-arvioinnissa
seurataan T3-aikoja. Syyskuussa 2021 kiireettömän T3-ajan sai hoitajalle 1–14
arkipäivän kuluessa eli keskiarvo oli 3,3 arkipäivää (4 arkipäivää syyskuussa 2020),
lääkärille 7–21 arkipäivän kuluessa eli keskiarvo oli 12 arkipäivää (16,71 arkipäivää
syyskuussa 2020), fysioterapeutille 1–7 arkipäivän kuluessa eli keskiarvo oli 4,6
arkipäivää (10,43 arkipäivää syyskuussa 2020) ja hammaslääkärille 14–120
arkipäivän kuluessa keskiarvon ollen siten 43,5 arkipäivää (74,43 arkipäivää
syyskuussa 2020).
(Etelä-Pohjanmaa, Koivisto & Muurinen 2022.)
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Muutoksen esiin tuominen
• Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan moniammatillisen tiimityön
huoneet ovat käytössä kaikilla terveysasemalla, kun keväällä
2021 ne olivat käytössä 80 prosentilla. Moniammatillinen tiimityö
toteutuu terveysasemilla ja päivittäisjohtaminen ja johtamisen
järjestelmä toteutuvat. (Keski-Uusimaa, Koivisto & Muurinen
2022.)
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Paikallisten tulosten nostaminen
• Syksyn 2021 oma-arvioinnissa tuodaan esiin suun
terveydenhuollossa maakunnallisen tilanteen olevan
huolestuttava yli 21 päivää odottaneiden osalta. Oma-arvioinnin
mukaan Ylä-Savossa tehty kehittämistyö näyttäisi osaltaan
vievän tilannetta parempaan suuntaan yli 21 päivää odottavien
määrän vähentyessä peräti 17 prosenttia. Suun
terveydenhuollon projekti on kehittämistoimenpiteiltään valmis.
(Pohjois-Savo, Koivisto & Muurinen 2022.)
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Pilotin arviointi
•

Kerralla kuntoon -mallia pilotoitiin Kajaanissa Teppanan hammashoitolassa.
Pilotoinnin tavoitteena oli tehostaa potilaan hoitojakson nopeutumista. Kokeilussa
52 prosenttia potilaista hoidettiin kerralla kuntoon. --. Myös ns. lohkeamapäiviä
kokeiltiin. Näinä päivinä potilasmäärät olivat kohtalaisen korkeat ja ei-akuutteja.
Kohtuullisen nopeasti hoidettavia hampaiden lohkeamia voitiin korjata nopeasti ja
tehokkaasti.

•

Mallilla tavoiteltiin myös paljon tukea tarvitsevien potilaiden havaitsemista ja heidän
hoitokokonaisuutensa sujuvuutta. Tilastollisesti paljon tukea tai hoitoaikoja
tarvitsevia (yli 3 käyntikertaa) potilaita oli yllättäen suhteellisen vähän, noin yksi
prosenttia. Pilotti päättyi lokakuun lopussa, mutta on tehty suunnitelmaa sen
jatkamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Potilasjonoja on muodostunut edelleen ja
myös niiden purkamista varten on tehty suunnitelmaa vuodelle 2022.
(Kainuu, Koivisto & Muurinen 2022.)
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Taulukoiden käyttäminen

(Varsinais-Suomi, Koivisto &
Muurinen 2022.)
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Lue lisää
soteuudistus.fi
thl.fi/sote-uudistus
» Tulevaisuuden sosiaalija terveyskeskus
Seuraa aihetta somessa
#sote #tulevaisuudensote

Etunimi Sukunimi

31.3.2022

40

Arvioinnin aamupäivä
Tulevaisuuden sote-keskus ohjelma

Yhteistyöalueen ryhmäkeskustelu:
Uusien kehitettävien asioiden
lähtötilanteen arviointi
31.3.2022
klo 10:05-11:00

Keskustelun tueksi
• Millaisia uusia kehittämistavoitteita ja -kokonaisuuksia
määrittelimme täydennyshaussa?
• Millaisilla mittareilla (prosessi- ja/tai tulosmittarit) seuraamme
ja arvioimme niiden toteutumista?
• Milloin teemme lähtötilanteen arvioinnin?
• Mikä meitä huolestuttaa oma-arvioinnissa? Missä olemme
onnistuneet? Mikä on auttanut oma-arvioinnin tekemisessä?

