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Hankkeiden hankesalkkuraportointi,
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• Hankkeet raportoivat kahden kuukauden välein valtion
hankesalkkuun hankkeiden edistymistä liikennevaloväreillä.
• Tämä on ensimmäinen raportointikausi.
• Hankkeet raportoivat edistymisensä aikataulun, kustannusten,
tuotosten laadun, tuotosten laajuuden, henkilöstön, riskien ja
hyötyjen osalta.
• Hankkeet ilmoittavat jatkossa myös hankkeensa edistymisprosentin
suhteessa hankesuunnitelmaansa. Tämä tullaan merkitsemään
taulukon alaosaan. Hankesuunnitelmat löytyvät Innokylästä.
• Harmaalla on merkitty sellaiset hankkeet, jotka eivät ole
raportoineet edellisellä raportointikaudella.

• 2023 eteenpäin raportoidaan toiminta myös pilarin 3 osalta.

P4 investointi 1
•

•

•

Alueilla on tunnistettu kehittämistarpeita ja
toimintamallien suunnittelu on aloitettu. Hankkeet
ovat pääosin organisoituneet ja rekrytoinnit ovat
osittain valmiit. Haavoittuvien ryhmien ja
palveluvajeen tunnistamisen selvitykset ovat
käynnistyneet.
Yhteistyö on käynnistynyt hyvinvointialueiden ja
yhteistyöalueiden sisällä sekä kansallisella tasolla
toisten valtionavustusrahoitteisten hankkeiden
kanssa. DigiFinlandin kanssa on aloitettu yhteistyö
toimintojen suunnittelulla sekä niiden
laajentamisella. Alueet ovat tehneet hankintoja ja
rekrytointeja.
Kaikilla hyvinvointialueilla on haasteita henkilöstön
saatavuudessa hanketyöhön sekä yleisellä tasolla,
mikä vähentää työntekijöiden mahdollisuutta
osallistua kehittämistyöhön. Hankkeen tiukka
aikataulu tuo haasteita suunnittelu- ja

toteutusvaiheeseen.
•

Seuraavalla raportointikaudella:
•

Alueet saavat uudet hankehakemukset valmiiksi.

•

Haavoittuvien ryhmien ja palveluvajeen
tunnistamisen selvitykset valmistuvat.

•

Aloitetaan suunniteltujen toimenpiteiden toteutus ja
käyttöönotto sekä jatketaan aikaisemmin aloitettuja
pilotointeja.

•

Jatketaan digipalveluiden kartoittamista ja
kehitystyötä (mm. OmaOlo, sähköinen perhekeskus,
Terveyskylä ja perhehoitajat) sekä laajennetaan niiltä
osin, kuin se on mahdollista, yhteistyössä
DigiFinlandin kanssa.

P4 investointi 2
•

•

•

Kansallinen ja alueellinen yhteistyö ja kehittäminen
käynnistetty. Hankkeet etenevät suunnitellun
mukaisesti ja toiminta/taustatyöt sekä
toimintamallien kuvaukset ovat käynnistyneet.
Henkilöstöä on rekrytoitu ja perehdytetty.
Verkostoituminen on edennyt ja osassa alueita
•
järjestökentän kanssa haetaan tasapainoa
pääperiaatteiden linjauksissa.
Hankesuunnittelua tehty edelleen ja 2. vaiheen
hakemusta kirjoitettu. Palvelutarjottimelle on
kartoitettu ja tarkennettu mahdollisesti soveltuvia
palveluja sekä kuvattu ja selvitetty nykyisin
käytössä olevia digitaalisia ratkaisuja.
Kohderyhmäanalyyseja tehty. Pilottien ja
käyttöönottojen laajennusten suunnittelu. Etsitään
ideoiden määrästä vaihtoehtoja konkretialle.
Hankehenkilöstön rekrytoinnissa osin ongelmia.
Henkilöresurssit koetaan riittämättöminä, mutta

osin onnistuneina valintoina. Koetaan ajan vähyyttä
suunnittelulle. Alueet raportoivat kansallisen
kehittämisen hitauden aiheuttavan haasteita
alueen oman kehittämisen etenemisessä.
Seuraavalla raportointikaudella:
•

Palvelukonseptin kokonaisuuden määrittelyä
verkostojen kanssa.

•

2 vaiheen hankehakemuksen kirjoittaminen
menossa.

•

Osallistutaan yhteiskehittämisen verkostoihin.
Kehittämistä tehdään yhteistyössä sidosryhmien
kanssa ja laajennetaan yhteistyöverkostoja.

•

Pilottien ja käyttöönottojen laajennusten
toimeenpano (niiltä osin mitä
valtionavustuspäätöksessä on päätetty) osassa
alueita menossa.

P4 investointi 3 (ei vars. aluehankkeita 1. haussa)
•

PPSHP (Kustannusvaikuttavuus osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisia
näyttöön perustuvia suosituksia)
•

•

•

•

Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Aloitus vaikutti hieman
haasteelliselta, mutta elokuussa saatu asiat rullaamaan. Sosiaalialan
suositukset ovat nousseet esiin monessa yhteydessä ja niihin on
kehotettu panostamaan seuraavalla kaudella.
Yhteistyötahoja on tunnistettu enemmän kuin vielä hakuvaiheessa ja
heitä on kontaktoitu. Näkemys suositusten tilanteesta sosiaali- ja
terveydenhuollossa parantunut, kehittämiskohteita saatu haarukoitua.
Selvitys miten muissa maissa kustannusvaikuttavuustietoa on esitetty
suosituksissa on aloitettu.

•

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Kansa-koulu 4.0 – Sosiaalialan
kirjaamisosaamisen vahvistaminen verkossa ja verkostoissa):
•

Hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti.

•

Työpaketti 1 - Oppimisympäristö Kirjaamisfoorumin materiaali, yleisilme
ja käytettävyys päivitetty. Asiantuntijavalmennuksiin valinta
hakumenettelyn kautta: hakijoita 1130, mukaan 350. Ensimmäiset
valmennusryhmät käynnistyneet 29.8. -> Valmennetaan
kirjaamisasiantuntijoita 4 ryhmää/kk sekä käynnistetään ruotsinkieliset
valmennusryhmät

•

Työpaketti 2 - Verkkoalusta Verkostofoorumi kirjaamisasiantuntijoiden
osaamisen ja sitoutumisen vahvistamiseen -> Verkostofoorumin toiminta
käynnistyy, tuetaan ja seurataan kirjaamisasiantuntijoiden aktiivisuutta,
tuotetaan uutta sisältöä alustalle

•

Työpaketti 3 - Kysely hyvinvointialueille sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja
kirjaamisen kehittämisen nykytilasta -> Raportoidaan kysely, jatketaan
kyselystä nousevien teemojen työstämistä, suunnitellaan
Verkostofoorumille hyvinvointialueiden kirjaamisen kehittämisen
avainhenkilöiden verkostoitumista.

•

Työpaketti 4 - Avoimen valmennusmateriaalin päivitys -> Avoimen
materiaalin läpikäynti ja tarvittavan lisämateriaalin suunnittelu,
kirjaamisen peruskurssin suunnittelu

Sosiaalialan suosituksiin liittyvän osa-alueeseen tekijän/tekijöiden
saaminen seuraaville vuosille on epävarmaa.

Seuraavalla raportointikaudella:
•

työpaja iltapäivän ajankohdan ja paikan päättäminen ja sisällön
suunnittelu

•

toisen haun hakemuksen kirjoittaminen

•

sosiaalialan suosituksiin liittyvän osa-alueeseen tekijän/tekijöiden
saaminen seuraaville vuosille varmistuu

P4 investointi 4
•

Alueiden hankkeet etenevät pääsääntöisesti suunnitelman
mukaisesti. Hankehenkilöstöä on rekrytoitu alueille ja
lisärekrytointeja suunnitellaan. Osa suunnitelluista toimenpiteistä
on käynnistetty. Nykytilan kuvaukseen on kerätty tietoja
organisaatioista, tehty kartoituksia ja rakennettu kokonaiskuvaa
digitaalisista palveluista.

•

Osallistuttu alueellisen ja kansallisen yhteiskehittämisen
tapahtumiin. Alueiden sisäistä työpajatyöskentelyä käynnistetty ja
projektiryhmiä on koottu. Hankintoja on valmisteltu ja tehty.

•

•

Esille nousevat aikatauluhaasteet, aikataulu on kiireinen ja
riittävästi aikaa ei ole ollut. Resurssipula vaikeuttaa työskentelyä ja
rekrytointien viivästyminen ja vaikeus hidastaa. Henkilöstön
saatavuudessa hanketyöhön ollut vaikeuksia, lisäksi
ammattilaisten saatavuus, muutosvastarinta ja sitoutumisen
ongelmat on koettu haasteeksi. Hyvinvointialueiden
käynnistyminen aiheuttaa haasteita hyvinvointialueen valmistelun
ja hankkeiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Seuraavalla raportointikaudella:
•

Alueilla jatketaan rekrytointeja. Uusien digitaalisten palveluiden
käynnistelyä ja laajentamista jatketaan. Sähköisten palvelujen
toimeenpanoa edistetään sekä jo käytössä olevien palveluiden

käyttöä laajennetaan. Digitaalisten palveluiden nykytilan
kuvauksen sekä kypsyystasoarvioinnin tekeminen saatetaan
loppuun. Digitaalisten palvelujen, tiedon ja teknisten ratkaisujen
kartoittamista jatketaan ja haetaan jatkokehityskohteita.
Hankintaprosesseja edistetään ja hankintapäätöksiä tehdään.
Osallistutaan kansalliseen kehittämistyöhön.

•

PPSHP (Mobiilisovellusten ja digipalveluiden arviointi)
•

ISO teknisen spesifikaation ja Digi-HTAn vaatimusten vertailu
edennyt suunnitelman mukaisesti. MDR ja Digi-HTAn
vaatimusten vertailu työn alla. On selvitetty, kuinka suuri määrä
terveyden edistämiseen tarkoitettuja sovelluksia löytyy
suomenkielisenä Android-sovelluskirjastosta.

•

Seuraavalla raportointikaudella:
•

Vaatimusten vertailu saadaan valmiiksi, selvitetään ORCHA
NordDec arviointimallin sisältö sekä ketkä ja miten sitovasti
muista pohjoismaista ollaan mukana, kontaktoidaan
hyvinvointialueiden toimijoita, aloittaen niistä
hyvinvointialueista, jotka ovat sitoutuneet Digi-HTAarviointien edistämiseen, toisen haun hakemuksen
kirjoittaminen
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