
Ikaalisten PirSOTE- ja KOMAS -hankkeiden projektipäällikkö Tanja Kotala

KOHTI MAAKUNNALLISTA SOTEA

KOMAS3-hanke

TEEMAT:

asukkaan digitaalisten palveluiden kehittäminen

alueellisten toimintamallien yhtenäistäminen

viestinvälityksen parantaminen ammattilaisten 

välillä (mm. konsultaatiot)

valtakunnallisten toimintamallien 

ja määrittelyiden käyttöönotto alueella

palvelutehtäväluokitukset ja kirjaamisasiatOmaolo -palvelun täysimääräinen käyttöönotto
sähköiset todistukset ja lausunnot (KELA)

videovälitteisten vastaanottojen 

    käyttöönotto ja etähoiva

uudet sähköiset alustat: elintapaohjauksen 

digitaalinen palvelutarjotin & sähköinen 

perhekeskus

palvelutehtäväluokitukset ja kirjaaminen 

(käytössä/valmis)

Omaolo+TeleQ -integraatio

asiakassegmentoinnin käyttöönotto

 Ikaalisten tuotokset (hankekausi 10/20-12/21)

Keskeiset aikaansaannokset:

Toimitapojen ja –prosessien uudistaminen 
ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden 
avulla

Lääkejakelurobotti -palvelu kotihoidossa ja 

PMT-palveluissa

etäkonsultaatiot (PMT-ammattilaisten ja 

psykiatrian poliklinikan välillä)

etälääkäripalvelut tehostetun palveluasumisen 

yksiköihin

digi/lämähoitajan vastaanotto 

pitkäaikaissairaille sisältäen digitaalisia 

työkaluja (mm. Suuntima, Omaolo, Terveyskylä)

SOTE-työparin yhteisvastaanotto paljon 

palveluita tarvitseville sisältäen digitaalisia 

työkaluja (mm. Suuntima, Omalo, Terveyskylä)

nettiterapioiden käyttöönotto

Keskeiset uudet toimintamallit ja palvelut

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -

hanke ja KOMAS3 -hankkeiden kehittämistä 

on tehty Ikaalisissa yhtenä kokonaisuutena. 

KOMAS3-hanke päättyy 12/21, jonka jälkeen 

PIRSOTE-hanke  jatkaa KOMAS3-osa-alueen uusien 

toimintamallien ja palveluiden käyttöönoton 

syventämistä alueella.
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Vaikuttavuutta paljon 
palveluita tarvitseville 

asiakkaille -
Sote-työpari - toimintamallilla 

pääsimme kansallisessa 
Vuoden vaikuttavuusteko -

kilpailussa finaaliin!

Jatk
oa:

Fina
listi-

ehdo
kas!



Ikaalisten PirSOTE- hankkeen projektipäällikkö Tanja Kotala

PIRSOTE, IKAALINEN, PIRKANMAA

PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS -HANKE

PIRSOTE-hanke

1) Saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus 
1) Oikea palvelurakenne, 2) ehkäisevät ja matalan 
kynnyksen psykososiaaliset palvelut kaikille 
ikäryhmille ja 3) monipuolinen palveluvalikoima.

2) Ennaltaehkäisy ja ennakointi
1) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 
hyvinvointikertomuksen ja muiden vastaavien 
suunnitelmien uudenlainen toimeenpano kunnissa 
2) varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palvelut 
sekä yhteistyö järjestöjen kanssa ja 3) 
ylisukupolvisen huono-osaisuuden ehkäisy.

3) Laatu ja vaikuttavuus
1) Tutkimus ja kehittämistoiminta osaksi 
peruspalveluja, 2) tiedolla johtaminen ja 3) 
osaavan sote-henkilöstön turvaaminen. 

 4) Monialaisuus ja yhteistoimivuus 
1) Asiakkuuksien segmentointi ja differentointi, 2) 
sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palvelut 
integroitu tarvittavilta osin ja 3) sujuvat 
konsultaatiokanavat ja erityisasiantuntijapalvelut 
perustasolla. 

5) Kustannusten nousun hillintä 
1) Johtamisen ja lähiesimiestyön uudistaminen, 2) 
työn suunnittelu ja työtavat ja 3) 
henkilöstöresurssien (HR) tiedolla johtaminen.

KATSAUS hankekaudesta I (10/20-12/21)

Viisi hankesalkkua  

Hyötytavoitteet (kansallisen sote-
keskusohjelman mukaiset)

KOMAS3-hanke päättyi 12/21, jonka jälkeen 

PIRSOTE-hanke jatkaa myös KOMAS3-osa-

alueen uusien toimintamallien ja palveluiden 

käyttöönoton syventämistä alueella vuoden 2022 

ajan. Pirsote-hanke jatkaa vuonna 2023 

hyvinvointialue -vetoisena.
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Jatk
oa:

1) Perusterveydenhuollon 
avovastaanottotoiminnan toiminnallinen 
muutos

2) Sosiaalihuollon toiminnallinen muutos

3) Lapsi- ja perhepalveluiden 
toiminnallinen muutos

4) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
toiminnallinen muutos

5) Peruspalveluiden digitalisaation 
toiminnallinen muutos

Ankkuri- ja Marak -toimintamallien 
käyttöönotto
IPC-menetelmäkoulutukset + käyttöönotto
Sähköinen perhekeskus -sivustolle nepsy- 
alasivusto ja varhaisen tuen palvelut- alasivusto
Kirjaston ja kulttuurin vahvempi integrointi 
osaksi lape-palveluita (sähköinen perhekeskus) 
LAPE-verkoston ja LAPE-ohjausryhmän 
perustaminen
Nepsy-palveluiden tilannekartoitus + toiminnan 
vahvistamisen suunnittelu -> v. 2022 
koulutukset SISOTE
Kouluterveyskyselyn tuloksiin reagointi vuonna 
2022 monialaisena SISOTE-yhteistyönä. 
Työpajat aloitettu vuoden 2021 aikana 
Uusi EPT-suunnitelma
Ehkäisevän päihdetyön rakenteet -> nimetty 
monialainen ept-toimielin ja ept-työryhmä
Alkoholin ja tupakan puheeksiotto ja 
lyhytneuvontakoulutus sisältäen 
tilastointiohjeet/-käytännöt 
potilastietojärjestelmään  koko 
sotehenkilöstölle syksyllä 2021
Lastensuojelun yhteistyön tiivistäminen 
sivistystoimen kanssa
Monialainen työikäisten tiimi - MONTY
Fysioterapian suoravastaanotto
Kotikuntoutusmallin käyttöönotto
Digi/lämähoitajan akuuttivastaanotto
HTA:n kehittäminen + HOITUKI -alustan 
käyttöönotto
Monialainen osastolta kotiuttamisen prosessin 
kehittäminen aloitettu - pilotointi vuonna 2022
Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen
Monialaisen tiedonkulun kehittäminen - 
yhteinen hoito-ja palvelusuunnitelma käyttöön 
PPT-asiakkailla

 

Nostoja Ikaalisten 
Pirsote-kehittämisestä -> uusia 
toimintamalleja ja palveluita

Monialaisen SOTE-työpari -
toimintamallikokonaisuuden kehittäminen 
paljon palveluita tarvitseville asiakkaille + 
lisäksi Kelan etäkonsultaatio liitetty 
kokonaisuuteen mukaan 12/2021 -> jatkuu 
v. 2022 puolella
Diabetesasiakkaiden palvelupolun 
toimivuuden kehittäminen
Suuntiman + Omaolon sähköisen 
hyvinvointitarkastuksen käyttöönotto (mm. 
Pitkäaikais. + PPT -VO:t, PMT-palveluissa
Suun terveydenhuollon integroiminen osaksi 
muita sote-palveluita mm. Omaolon 
hyvinvointitarkastuksen käyttöönotto ja 
suun th:n linkitys osaksi  asiakkaiden 
palvelupolkuja
Suun th:n ja vammaispalveluiden yhteistyön 
tiivistäminen ->mm.  kutsukirjekampanja *2 

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus,- ja KOMAS3 (kohti maakunnallista sotea) -hankkeiden 
kehittämistä on tehty Ikaalisissa YHTENÄ LAAJANA KOKONAISUUTENA. 

Tämän vuoksi KOMAS3-hankkeen tuotokset sisältyvät myös 

Pirsote-hankkeen kehittämiseen ja tuotoksiin.

 Kts. tarkemmin KOMAS3-raportti saadaksesi kattavamman kuvan kehittämiskokonaisuuden tuotoksista.

Vaikuttavuutta paljon 
palveluita tarvitseville 

asiakkaille -
Sote-työpari - toimintamallilla 

pääsimme kansallisessa 
Vuoden vaikuttavuusteko 2021 -

kilpailussa finaaliin!

Finali
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!



Ikaalisten PirSOTE-hankkeen projektipäällikkö Tanja Kotala

PIRSOTE, IKAALINEN, PIRKANMAA

PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS -HANKE

PIRSOTE-hanke

1) Saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus 
1) Oikea palvelurakenne, 2) ehkäisevät ja matalan 
kynnyksen psykososiaaliset palvelut kaikille 
ikäryhmille ja 3) monipuolinen palveluvalikoima.

2) Ennaltaehkäisy ja ennakointi
1) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 
hyvinvointikertomuksen ja muiden vastaavien 
suunnitelmien uudenlainen toimeenpano kunnissa 
2) varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palvelut 
sekä yhteistyö järjestöjen kanssa ja 3) 
ylisukupolvisen huono-osaisuuden ehkäisy.

3) Laatu ja vaikuttavuus
1) Tutkimus ja kehittämistoiminta osaksi 
peruspalveluja, 2) tiedolla johtaminen ja 3) 
osaavan sote-henkilöstön turvaaminen. 
4) sote-palvelujen kirjaamiskäytäntöjen 
yhtenäistäminen - uusi! 5) oma-valvonta sekä 
asiakas- ja potilasturvallisuus - uusi!

 4) Monialaisuus ja yhteistoimivuus 
1) Asiakkuuksien segmentointi ja differentointi, 2) 
sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palvelut 
integroitu tarvittavilta osin ja 3) sujuvat 
konsultaatiokanavat ja erityisasiantuntijapalvelut 
perustasolla sekä 4) elintapaohjauksen 
palvelupolkujen implementointi sote-palveluihin ja 
kun-nan palveluihin -uusi!

5) Kustannusten nousun hillintä - uusi sisältö!
1) Osaamisen vahvistaminen osana sote-palvelujen 
kehittämistä 2) työn suunnittelu ja työtavat 3) 
henkilöstöresurssien (HR) tiedolla johtaminen sekä 
4) painopiste varhaiseen puuttumiseen ja ennalta 
ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä näiden 
raportointikäytäntöjen kehittämiseen.

TILANNEKATSAUS VUOTEEN 2022, 

Jatkokausi II, vuosi 2022 (v. 2023 maakuntavetoisena)

(hankekausi I, 10/20-12/21)

Kuusi hankesalkkua viiden sijaan

Samat hyötytavoitteet kaudella II 
(kansallisen sote-keskusohjelman mukaiset)

Vuoden 2022 kehittämissuunnitelmia Ikaalisissa

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -

hanke ja KOMAS3 (kohti maakunnallista 

sotea) -hankkeiden kehittämistä on tehty 

Ikaalisissa yhtenä kokonaisuutena. 

KOMAS3-hanke päättyi 12/21, jonka jälkeen 

PIRSOTE-hanke jatkaa myös KOMAS3-osa-alueen 

uusien toimintamallien ja palveluiden käyttöönoton 

syventämistä alueella vuoden 2022 ajan (vuosi 2023 

maakuntavetoisena). Mukana 

kehittämiskokonaisuudessa ovat myös ikäihmisille 

suunnatut PirKOTI ja PirKATI -hankkeet.
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Jatk
oa:

1) Perusterveydenhuollon 
avovastaanottotoiminnan toiminnallinen 
muutos

2) Sosiaalihuollon toiminnallinen muutos

3) Lapsi- ja perhepalveluiden 
toiminnallinen muutos

4) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
toiminnallinen muutos

5) Kuntoutuksen toiminnallinen muutos - 
uusi!

6) Peruspalveluiden digitalisaation 
toiminnallinen muutos

Hyvinvointia elintavoilla -sivuston 
laajentaminen -> lapset, nuoret ja 
perheet -alasivuston rakentaminen 
vuoden 2022 aikana
Nepsy-valmentaja -lisäkoulutus 
ammattilaisille sivistys+sote-yhteistyönä 
(alkaa syksy 2022)
IPC-psyykkari -pilotti 2,5 kk kouluihin/
kevät 2022  
Kouluterveyskyselyn tuloksiin reagointi 
perhekeskusverkostossa jatkuu (yhteistyö 
ept + laajennettu oppilashuoltotyöryhmä)
Paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden 
monialaisen palveluketjuverkoston 
jatkokehittäminen -> sote-työpari -
toimintamalliin Kelan etäkonsultaation 
liittäminen (pilotti). Yhteistyö Kelan 
kanssa jatkuu asian tiimoilta
Konsulttilääkäri I-pilotti, alkuvuosi 2022
Konsulttilääkäri ja SH:n yhteistyö-pilotti 
II, syksy 2022
Hoitohoivan etähoivan käyttöasteen 
kehittämispilotti suunnitteilla
Sosiaalihuollossa 
toimeentulotukihakemusten käsittelyajan 
kehittämisprojekti
Hoitohoivan etähoivan käyttöasteen 
kehittämispilotti suunnitteilla
Kotiutuskoordinaattori -pilotti 
(monialainen osastolta kotiuttamisen 
kehittäminen)
Sos.h pilotti suunnitteilla (rahoituksen 
haku kesken) syrjäytyneille

Uutta ja kehittämiskärkiä

Kirjaamisen kehittäminen + pilotti syksyllä 
2022
Sos.huollon asiakaskokemus -pilottiin 
osallistuminen
Eri valmennuksiin/koulutuksiin 
osallistuminen -> hyvinvointialueelle 
siirtyminen
Kehittämisen näkyväksi tekeminen -> 
videot ja Innokylä

Keskiössä KOMAS3-hankkeen, sekä Pirsote I-kauden aikana 
kehitettyjen ja käyttöönotettujen toimintamallien syventäminen 

ja jatkokehittäminen Pirsote II-kaudella
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