Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Rakenneuudistushanke
17.8.2020

Kansallinen hankekokonaisuus

Aikaisempi soten uudistustyö PohjoisPohjanmaalla

Aiemman PoPSTer-valmistelun
palvelukokonaisuudet ja läpileikkaavat teemat

Aiemman PoPSTer-valmistelun
strategiset päämäärät

POPmaakunnan
sote-valmistelun
aluesimulaatiotyö ja
valitut painopisteet

Lapset ja lapsiperheet

•

•

•
•

Toimiva arki,
hyvinvoinnin
edistäminen,
kokonaisuuden
huomiointi
Muutos arjessa tai herää
huoli  tuki ja palvelut
jalkautetaan arjen
kasvuyhteisöihin: koti,
päiväkoti, koulu…
Painopiste matalan
kynnyksen palveluihin
Sote-palveluissa
painotus perustasolle

Ikäihmisten polku
kotoa kotiin

•

•

Toimiva ja hyvä arki,
hyvinvoinnin
edistäminen,
omaehtoinen toiminta
(esim. ikääntymiseen
valmistautuminen)
Polun kuvaus: Mikä on
ihmisen näkökulmasta
tärkeää, kun joutuu pois
kotoa  kun on poissa
kotoa  kun kotiutuu 
kun asuu taas kotona

Vakavien vaikeuksien tuki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Köyhyys, pienituloisuus
Työttömyys
Syrjäytyminen
Arjen hallintavaikeudet
Toimintakykyvaikeudet
Mielenterveys
Päihteet
Perhe- ja lähisuhdeväkivalta
Kehitysvammaisuus
Vammaisuus
Neuropsykiatriset häiriöt
Asunnottomuus
Pakolaistaustainen
maahanmuutto,
paperittomuus

Alueilla toimiva
erikoissairaanhoito

•

•
•

•
•

Alueelliset työryhmät tuottivat yhteensä noin 700 diaa, joista tehtiin sisällöllinen koonti ja joista
tässä diassa vain joitakin poimintoja. Aineisto sisältää runsaasti ammattilaisten näkemyksiä
kehittämistarpeista. Suun terveydenhuollon aineisto jäi analysoimatta valmistelun päättyessä.
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen osalta prosessi oli erilainen.

Lähellä asukasta:
perustason palvelut,
perustason
erikoisosaaminen ja
jalkautuva esh
Vaativa esh keskitetty
Jalkautumisen keinoja:
paikanpäällä, etänä
(myös kotiin), liikkuvana
palveluna, sähköisesti,
ammattilaisen välisenä
etäkonsultaationa
Joustavat
vastaanottoajat
Liikkuvat vastuuhoitajat,
vastuuhoitajaverkosto

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

•
•

•

Henkilöstöpula, kilpailu
osaajista
Hoidon porrastus: Mitä
tekee sote-keskus, mitä
liikelaitos?
Palvelurakenne ja sisältö

Poimintoja
POPmaakunnan
aluetyöryhmätyöskentelystä
(aluesimulaatiot)

Aikaisempi
maakunnallinen
hanke (ns.
kuntahanke)
kytketään
hakemuksiin

THL:n arviointiraportti (8/2019)
Maakunnan erityispiirteet
•

Mielenterveyspalvelujen tarve on muuta maata suurempaa

•

Palvelujen käyttö on monin osin muuta maata vähäisempää

•

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja järjestää usea toimija

•

Palvelujen toteutus on ollut taloudellista

•

Koettu terveys ja hyvinvointi vaikuttavat paremmilta kuin maassa keskimäärin

•

Iäkkäiden määrä kasvaa noin kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä.

•

Synnyttäneisyys on maakunnista toiseksi suurin ja lasten osuus väestöstä suurin.

STM:n ja Pohjois-Pohjanmaan keskustelu 31.1.2020:
Maakunnan kehittämistarpeet
• Nuorten ja työikäisten työ- ja toimintakykyä tukevat palvelut
• Lasten ja nuorten palvelut
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuuden lisääminen
• Hoito- ja palveluketjujen integraatio

POPsote-hankekokonaisuus
POPsote.fi
#popsote #sote #tulevaisuudensote

Pohjois-Pohjanmaan hankekokonaisuus

PohjoisPohjanmaan
yhteiset
tavoitteet

Pohjois-Pohjanmaan hankekokonaisuus

4,9
M€

Ei omarahoitusta

10,9
M€

Valtionavustus
8,72 M€ (80 %),
josta P-P:n osuus

8,56 M€
Omarahoitus
2,18 M€ (20 %),
josta P-P:n osuus

2,14 M€

Muutosjohtaja

Varautuminen
maakuntavalmisteluorganisaation
muodostamiseen

Tulevaisuuden
sote-keskus -hankkeen ja
rakenneuudistushankkeen
valtionavustusten
kohdentuminen

Tulevaisuuden
sote-keskus

Rakenneuudistus

P-P shp:n sairaala

⊕ Terveyskeskussairaala (esh + vuodeosasto)
⊕
+

Hankkeissa
mukana

Terveyskeskus (vuodeosasto)
Terveyskeskus tai terveysasema, ei vuodeosastoa

KUUSAMO

Raahe
Kallio
SIMO
+
Helmi
+Kuivaniemi
Kalajoki
Oulunkaari
II

Kaikki Pohjois-Pohjanmaan 30
kuntaa

⊕

+ Simo

Selänne

+ Reisjärvi

⊕
PUDASJÄRVI

Yli-ii

+

+

+
HAILUOTO

+

+
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++
OULU
YLIKIIMINKI
Ylikiiminki

Oulunsalo
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KEMPELE
MUHOS
LUMIJOKI
LIMINKA
SIIKATYRNÄVÄ
Pattijoki JOKI

+

+

+

⊕

⊕

+

+ ⊕

UTAJÄRVI

⊕

LänsiPohja

⊕

RAAHE

+

Vihanti

MERIJÄRVI

+
Rantsila
Pulkkila

+
+ ⊕

⊕

VAALA

⊕

⊕

⊕
KÄRSÄMÄKI

YLIVIESKA
NIVALA

+SIEVI ⊕

HAAPAJÄRVI

+

REISJÄRVI

3 561 as.

+

PohjoisPohjanmaa

Kestilä

OULAINEN
KALAJOKI
SIIKALATVA
ALAVIESKA
Himanka
HAAPAVESI

+

Lappi

Ruukki

PYHÄJOKI

⊕

⊕

⊕

Pasi Parkkila 2020

⊕

TAIVALKOSKI

Haukipudas
Kiiminki

Oulu

Myös Reisjärvi (esh:ssa Soiten
jäsen, peruspalveluissa
Selänteen jäsen)
Myös Simo (Lapin maakuntaa,
esh:ssa LPSHP:n jäsen,
peruspalveluissa Oulunkaaren
ky:n jäsen)

⊕

Terveydenhuollon kuntayhtymät ja vastaavat:

+

KeskiPohjanmaa

Kainuu
PohjoisSavo

EteläPohjanmaa

Vaasa

KYS

KeskiSuomi

PYHÄNTÄ

⊕
PYHÄJÄRVI

OYS

Satakunta

Pirkanmaa

EteläSavo

TYKS

ItäSavo

PäijätEtelä-Karjala
Kanta- Häme
Häme
Kymenlaakso

TAYS
VarsinaisSuomi

PohjoisKarjala

Helsinki ja Uusimaa
HYKS

Sote-tuotannon ulkoistuksen tehneet kunnat
Kärsämäki:
Lumijoki:
Siikalatva:

Terveystalo Oy, sopimus voimassa 30.6.2021 (optio 5 vuotta)
Terveystalo Oy, sopimus voimassa 31.5.2022 saakka
Mehiläinen Oy, sopimus voimassa 31.12.2026 saakka

Näiden kuntien kanssa on käyty neuvottelut osallistumisesta hankkeisiin
 Ovat halukkaita osallistumaan hankkeisiin lähtökohtaisesti kuten muutkin
kunnat

Aluejako

Aluejakoa tarvitaan erityisesti
• Tulevaisuuden sote-keskushanke toteutetaan alueittain
• Rakennehankkeen palvelustrategiatyö tehdään
maakunnallisesti alueelliset erityispiirteet ja -kysymykset
huomioiden

ALUEJAKO

Alueellisen hanketyön perustana käytetään 6 alueen mallia:

• Oulu, Oulun eteläinen, Rannikkoseutu, Lakeus, Oulunkaari ja
Koillismaa

Palvelustrategiatyö toteutetaan maakunnallisesti alueellisuus
huomioiden

Alueellinen
hanketyö
Lakeus
Hailuoto, Kempele, Liminka,
Lumijoki, Muhos, Tyrnävä

Rannikkoseutu

Oulu

Koillismaa
Kuusamo, Taivalkoski

Oulunkaari
Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala

Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki,
Raahe, Siikajoki

Oulun eteläinen
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi,
Kärsämäki, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi,
Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Ylivieska

Maakunnallinen palvelustrategia
Kunnat ja
sote-organisaatiot

31 kuntaa,
18 sote-org.

Väestö 2019 ja
väestöennuste v. 2030

415 800
 412 500

Ikärakenne ja ikäryhmän
osuus väestöstä
Palvelutarpeet (THL:n sote-tarvekerroin
yli/alle maan keskiarvon, (uudet kertoimet)

Alle 18 v. 23 %
18-64 v. 57 %
65 v. täyt. 20 %
-1 %

Soten nettokustannukset
ja €/asukas

1 369 M€
3 298 €/as.

Pinta-ala

47 900 km2

Taajamassa asuvien osuus
Työttömyysaste 4/2020

83 %
17,1 %

Simo on mukana POPsote-hankkeessa, joten maakunnan tunnusluvuissa on huomioitu
Simon osuus. Taloustiedot perustuvat kuntien Tilastokeskukselle ilmoittamiin talous- ja
toimintatilaston lukuihin v. 2018. Muiden tietojen lähde Tilastokeskus ja THL.

Maakunnallinen
palvelustrategia
alueellisuus
huomioiden

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

1

2

1,2
M€

3

1,2
M€

4

1,2
M€

1,2
M€

Budjetti
12/2021 saakka

Tulevaisuuden sote-keskushanke;
kehittämisohjelman kehittäjäverkosto
Yksi alueiden
hankehenkilöistä
toimii samalla
kehittämisohjelman
maakunnallisena
koordinaattorina

Oulun
et
1,5 htv

Lakeus
1 htv

Rannik
ko
1 htv

Koord
0,5
htv

Oulu
3 htv
PPSHP
1 htv

Oulun
kaari
0,5 htv
Koillis
maa
0,5 htv

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa htv:t hieman pienemmät,
NMOK:lle varattu 2,1 htv

Ko. alueen soten
käytettävissä oleva
hankehenkilöstö

Tulevaisuuden sote-keskushanke
Maakunnallinen
koordinaatio

Huom!
Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen
kehittämisohjelmassa
huomioitava NMOK

Kehittämisohjelmien projektikoordinaattoreiden tehtävät ovat olleet
sisäisesti (kunnat ja sote-järjestäjäorganisaatiot) haettavina

ETENEMINEN

Alueet rekrytoivat oman hankehenkilöstönsä
Työvaliokunta asettaa kullekin kehittämisohjelmalle sparrausryhmän,
johon alueet nimeävät ko. palveluista vastaavia viranhaltijoita
• Kehittämisohjelman työn tarkempi ohjaus
• Kehittämisohjelman tulosten toimeenpano organisaatioissa

Rakenneuudistusta tukevan alueellisen
valmistelun hanke

RAKENNEHANKKEEN
TOTEUTUS

Osa-alue 1 (hankekoordinaatio)
Osa-alue 2 (johtaminen ja
ohjaus)
Osa-alue 3 (Digitaaliset
välineet)
Osa-alue 4
(Yhteistyöaluehankkeet,
OT-keskus)
Yhteensä

Rah.päätöksen
mukainen avustus
(80 %)

Rah.päätöksen
mukainen budjetti
(100 %)

Toteutussuunnitelma

1.755.000

2.193.750

2.193.750

2.850.000

3.562.500

3.741.000

3.750.000

4.687.500

4.509.000

365.000

456.250

456.250

8.720.000

10.900.000

10.900.000

5 %:n siirto osa-alueelta 3 osa-alueelle 2 hyödynnetään
Kirjoittajaryhmät laatineet esityksen osa-alueen sopeutuksesta

BUDJETIN
SOPEUTUS

Periaatteena lähteä liikkeelle mahdollisimman usealla osa-hankkeella
Työvaliokunta seuraa budjetin toteutumista ja tarvittaessa suuntaa
resursseja uudelleen

Rakenneuudistushanke
5

6
Hankejohto

7
Johtamisen ja
ohjauksen
kehittäminen

10
Sote-ICT-hankekokonaisuus

Asiakkaiden ja
ammattilaisten
digipalvelut

Osa-alue 2

Osa-alue 3

Osa-alue 4

8

Tietojohtaminen

11

Osa-alue 1

12

9
HYTE

TKIO

13
Vanhojen
tietojen
arkistointi

Yhteistyöalueen
yhteinen
kehittäminen

3,74 M€

10,9
M€

2,19 M€

1,81 M€

0,85 M€

0,58 M€

0,50 M€

Hankeaika
12/2021 saakka

2,77 M€

1,74 M€

0,46 M€
Josta P-P:n
osuus 0,26 M€

4,51 M€

TOTEUTUS
OSAHANKEKOKONAISUUS

RAKENNEHANKKEEN
OSIOT

Budjetti

Valtionavustus

Osa-alue 1 Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio

2 193 750

1 755 000

438 750

Osa-alue 2 Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

3 741 000

2 992 800

748 200

Sote-palvelustrategia (sis. omavalvonta)
Osaamisperustainen henkilöstöresurssien ennakointi ja optimointi
Ensihoidon uudelleenorganisointi osana sote-palvelujen kehittämistä
HYTE
TKIO: Pohjois-Pohjanmaan innovaatio- ja testauslaboratoriotoiminnan kehittäminen
Tietojohtaminen + tiedolla johtamisen teknisen alustan kehittäminen
Osa-alue 3 Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen
digitaalisten välineiden avulla
Sote-ICT- kokonaisuus
Alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja
potilastietojärjestelmäkokonaisuuden suunnittelu
Perusterveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ja valtakunnallisten
toimintamallien käyttöönoton tuki
Hoidon tukipalvelujen alueellisten tietojärjestelmien käyttöönotto ja tuotteistaminen
Alueellisen kyber- ja tietoturvallisuuden kehittäminen
Asiakkaiden ja ammattilaisten digipalvelut
Maakunnallinen virtuaalinen sote-keskus
Terveyskylän maksimaalinen hyödyntäminen sote-keskuksissa ja 116117
käyttöönotto sekä nivoutuminen Omaolo-palvelun käyttöönottoon
Kotikuntoutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
Kansallisen ajanvarausratkaisun ja palveluohjauksen käyttöönotto
Kotona asumisen tuen keskuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
maakunnassa – digitalisaation näkökulma
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintojen ohjaus
Osa-alue 4 Yhteistyöaluetasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen
Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelu
Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelu, muut maakunnat (ei sis. omarahoitusta
Pohjois-Pohjanmaan budjetissa)

1 250 000
458 000
100 000
583 000
500 000
850 000

1 000 000
366 400
80 000
466 400
400 000
680 000

250 000
91 600
20 000
116 600
100 000
170 000

4 509 000

3 607 200

901 800

2 766 000

2 212 800

553 200

615 000

492 000

123 000

1 276 000

1 020 800

255 200

635 000
240 000
1 743 000
327 000

508 000
192 000
1 394 400
261 600

127 000
48 000
348 600
65 400

453 000

362 400

90 600

111 000
452 000

88 800
361 600

22 200
90 400

182 000

145 600

36 400

218 000
456 250
258 000

174 400
365 000
206 400

43 600
91 250
51 600

198 250

158 600

39 650

10 900 000

8 720 000

2 180 000

KAIKKI YHTEENSÄ

PP osuus

Omarahoitus

2 140 350

SPARRAUSRYHMÄT

Työvaliokunta asettaa myös rakennehankkeen osioille
sparrausryhmät, joihin alueet nimeävät ko. palveluista vastaavia
viranhaltijoita
• Osion työn tarkempi ohjaus
• Osion työn tulosten toimeenpano organisaatioissa
Rakennehankkeen sparrausryhmät:
• Sote-palvelustrategia ja tietojohtaminen
• HYTE
• Sote-ICT, digipalvelut ja TKIO
• Pohjoisen OT-keskus (edustus koko erva-alueelta)

Rahoituspäätös mahdollistaa osahankkeiden vastuuttamisen eri
organisaatioille; työvaliokunta päätti 1.7.2020 antaa mahdollisuuden
ilmoittautua

OSAHANKKEIDEN
VASTUUTUS

Kolmelle osahankkeelle tuli ilmoitukset vastuuhalukkuudesta:
• Oulunkaaren kuntayhtymä: sote-palvelustrategia (1.250.000 €)
• Oulun kaupunki: asukkaan ja ammattilaisen digipalvelut
(1.743.000 €)
• Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä: perusterveydenhuollon
kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ja valtakunnallisten
toimintamallien käyttöönoton tuki (1.276.000 €)
Suppea poliittinen ohjausryhmä päätti 14.8.2020, että
osavastuuehdotukset hyväksytään
Osavastuun toteutus:
• Ko. organisaatio vastaa osion toteutuksesta (budjetti, rekrytoinnit,
hankinnat ym.)
• Hankkeen sparrausryhmä ohjaa työtä

MUU
ETENEMINEN

Työvaliokunta päätti julistaa sisäisesti (kunnat ja sotejärjestäjäorganisaatiot) haettaviksi:
• Rakennehankkeen muiden osioiden projektipäälliköiden tehtävät
• Hanketoimistoon viestintävastaavan ja hankekoordinaattorin
tehtävät
Rakennehankkeen päivitetty talousarvio toimitetaan STM:ään;
samalla saadaan vahvistus osioiden hankintojen hyväksyttävyydestä
Tietojohtamisen osalta tullaan tekemään rahoituspäätöksen
edellyttämä tietojohtamisen kypsyystasoarvio (kysely kuntien ja soteorganisaatioiden viranhaltijajohdolle)

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Kehittämisohjelmien tarkempi kuvaus

1
Lapset, nuoret
ja perheet

Keskeiset tavoitteet
•
•

•

Lapsiperheiden palvelut toimivat yhtenä kokonaisuutena sote-keskuksissa, jotka on profiloitu väestön
tarpeiden mukaisesti
Kaikissa kunnissa toimii monialainen ja -ammatillinen, verkostomainen, varhaiseen tukeen ja perhelähtöiseen
palveluohjaukseen perustuva perhekeskus, josta saadaan palvelut myös virtuaalisesti. Lasten ja nuorten
mielenterveyttä, arjen hyvinvointia sekä päihteettömyyttä vahvistavia matalan kynnyksen palveluja ja hoitoa
on yhdenvertaisesti tarjolla, myös koulujen, oppilaitosten, ohjaamopalveluiden sekä muiden monialaisten
toimintojen yhteydessä. Vanhemmuutta sekä vanhempien mielenterveyttä ja päihteettömyyttä tuetaan.
Erityistason palvelut (lasten- ja nuorisopsykiatria, aikuispsykiatria, päihdepalvelut, lastensuojelu, vammaisten
palvelut) toteutuvat sote-keskuksissa tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Vahvennetaan asiakasosallisuutta palveluiden kehittämisessä. Sekä perus- että erityistason palveluissa
huomioidaan koko perheen tilanne ja perhe osallistuu itse palvelusuunnitteluun.
Palveluiden saatavuutta parannetaan, perhekeskukseen pääsy kynnyksettä varmistetaan.

(sis. LAPE)

•

Aikataulu

Keskeiset toimenpiteet

Kesto 10/2022 saakka

•

Yhdenmukaistetaan koko maakunnassa sosiaali- ja terveyskeskustoimintaa ja siihen integroitunutta
perhekeskusta.

Budjetti

•

Koko maakunnassa otetaan käyttöön toimiva palveluohjauksen, vastuutyöntekijän sekä yhteisen palvelu- ja
hoitosuunnitelman tekemisen malli ja varmistetaan tiedon kulkeminen. Erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille
ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tehdään yhdenmukainen toimintamalli.

•

Sote-keskusten sekä perhekeskusten työntekijöiden osaamista vahvennetaan ja työnjakoa selkeytetään sekä
otetaan käyttöön vaikuttavia työmenetelmiä. Perustason toimijoita tuetaan erityisosaajien konsultaatioilla,
kouluttamisella ja tarkoituksenmukaisesti jalkautumisella.

•
•

Kaikessa toiminnassa hyödynnetään sähköisiä palveluita.

1 225 000 € (12/2021 asti)
Sis. LAPE 700 000 €

•

Kehittämistyö integroidaan olemassa olevaan palvelu- ja johtamisjärjestelmään, näin varmistetaan se, ettei
kehittämistyötä ulkoisteta olemassa olevasta toiminnasta. Järjestöt ja seurakunnat ovat toiminnassa mukana.

Keskeiset tavoitteet
•

Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita vahvistetaan ja taataan palvelujen
yhdenmukaisuus ja tasalaatuisuus (sisältää nuorten psykososiaalisten menetelmien
saatavuuden parantamisen).

•

Mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat osana sosiaali- ja terveyskeskuksen
kokonaisuutta, jossa palvelut on yhteensovitettu ja yhteistyö moniammatillista niin terveysja sosiaalipalveluiden sisällä kuin muiden toimijoiden, kuten sivistystoimen ja järjestöjen
kanssa.

•

Palvelut ovat jäsenneltyjä, työnjaoltaan selkeitä ja portaattomia.

Keskeiset toimenpiteet
•
•

Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut mallinnetaan ja niitä yhdenmukaistetaan.

•
•
•

Erikoissairaanhoidosta tuetaan perustason ammattilaisia konsultaatioilla ja työnohjauksella.

•

Digitaalisia palveluita kehitetään ja otetaan käyttöön (sähköiset palvelut,
toiminnanohjausjärjestelmä)

Eri tasojen (erikoissairaanhoito/perusterveydenhuolto/sosiaalihuolto) palveluiden
tehtävänjakoa selkeytetään.

Moniammatillisia työtapoja vahvistetaan eri palvelusektorien välillä.
Henkilöstöä koulutetaan ja uusia strukturoituja työmenetelmiä otetaan käyttöön: IPC, Cool
Kids, Family Traumatic Stress Intervention.

2
Mielenterveysja päihdepalvelut
Aikataulu

8/2020-10/2022

Budjetti

1 225 000 € (12/2021 asti)

3

Keskeiset tavoitteet
•

Muodostuu monituottajuuteen perustuva vaikuttava ja kustannustehokas palvelujärjestelmä,
joka huomioi asiakkaiden yksilölliset tarpeet sekä vahvistaa osallisuutta ja omasta
terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista

•

Ennaltaehkäisevien palvelujen uudet ratkaisut, laajeneminen ja monipuolistuminen sekä
kotiin annettavien palvelujen uudet kehittyvät toimintakäytännöt laajenevat koko
maakuntaan huomioiden alueiden erityispiirteet

•

Työnjakoa kehitetään ja hoito- ja palveluketjuja tiivistetään huomioiden perus- ja
erikoistason osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että kotoa kotiin -palveluketju
toimii

Kesto 10/2022 saakka

•

Digi- ja etäpalveluita kehitetään ja käyttöönotetaan tukemaan asiakkaiden osallisuutta ja
palvelujärjestelmän toimivuutta

Budjetti

Keskeiset toimenpiteet

Ikäihmiset
Aikataulu

1 225 000 € (12/2021 asti)

•

Keskitetyn palveluohjauksen ja neuvonnan toimintamalli KAAPOn käyttöönotto ja yhteisten
hoidon ja palvelun saamisen edellytyksistä sopiminen

•

24/7 kotihoidon vahvistaminen: ennakoivat hoitosuunnitelmat, yhteys- ja
konsultaatiokeskus, liikkuva sairaanhoitaja, kotisairaalatoiminta ja palliatiivinen hoitoketju

•
•

Osaamisen, henkilöstörakenteen ja -määrän määritteleminen ja osaamisen vahvistaminen
Digitalisaation edistäminen: Omaolo, toiminnanohjausjärjestelmä, PSOP-järjestelmä,
konsultaatiot ja etäpalvelujen kehittäminen

Keskeiset tavoitteet
• Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönottaminen
• Työnmallin ja työnjakomallinen uudelleen kehittäminen
•

•
•

Kansansairaudet aina ensin sairaanhoitajalle ja tarvittaessa lääkäreille

Hoidon jatkuvuuden turvaaminen
Osaavan henkilökunnan saannin turvaaminen

Keskeiset toimenpiteet
• Otetaan käyttöön digitaalisia palveluita (sähköinen hoidon tarpeen arviointi,
omahoitoalusta, etäkonsultaatiot ja etävastaanotot, chat)

•

Henkilöstön koulutuksen merkitys:

•
•
•
•

•
•

Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämiskoulutus
Päivystävien sairaanhoitajien ja kansansairaushoitajien kouluttaminen
”Itsenäisen vastaanottotyöhön ja päätöksentekoon liittyvää koulutusta”
Terveydenhuollon ammattilaisille koulutusta ja ”asennekoulutusta” digipalveluihin

Ammattilaisten työmallin muuttaminen tiimimalliin
Maakunnallisen yhteisrekrytoinnin luominen alueelle

4
Hoitotakuu:

Kiireettömään hoitoon
pääsy pth:n avopalveluissa

Aikataulu

Kesto 10/2022 saakka

Budjetti

1 225 000 € (12/2021 asti)

Rakenneuudistusta palvelevan
alueellisen valmistelun hanke
Hankeosioiden tarkempi kuvaus

Keskeiset tavoitteet
• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja rakenneuudistusta

5

palvelevan alueellisen valmistelun sujuva toteuttaminen Pohjois-Pohjamaalla

•

Valmistautuminen maakunta/sote-uudistuksen toimeenpanoon

Keskeiset toimenpiteet
• Muodostetaan hankkeita ja maakunta/sote-uudistuksen toimeenpanoa varten
maakunnalliset laaja ja suppea poliittinen ohjausryhmä, alueelliset
seurantaryhmät ja sidosryhmäverkosto

•

Valmius sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjärakenteen vapaaehtoiseen
uudistamiseen nykyisen lainsäädännön mukaisesti, mikäli maakunnan kunnilla
ilmenee siihen valmiutta

•

Maakuntavalmisteluorganisaation perustaminen vaiheittain siten, että
valmisteluvalmiutta kohotetaan asteittain uudistuksen edetessä

•

Hankejohto ja -toimisto (tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja
rakenneuudistusta palvelevan alueellisen valmistelun hankkeen yhteinen)

Hankejohto
Aikataulu
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Budjetti

2 194 000 €

6
Kokonaisbudjetti

1,81 M€

Johtamisen
ja ohjauksen
kehittäminen 1/3
Sote-palvelustrategia

Aikataulu

Kesto 12/2021 saakka

6

Keskeiset tavoitteet
• Syntyy maakunnallinen sote-palvelustrategia, joka sisältää alueelliset
palvelustrategiat.

•

Maakunnan palvelut muodostavat ihmislähtöisen, integroidun kokonaisuuden,
joka vastaa kuntalaisten tarpeita, huomioi yhdyspinnat ja pitää sotekustannusten kehityksen hallittuna.

•
•

Strategiset ohjausmallit kehittyvät.

Keskeiset toimenpiteet
• Käynnistetään maakunnallisen sote-palvelustrategian laatiminen sisältäen mm.
uusien mallien luomisen ennakointiin ja skenaariotyöskentelyyn, ohjauksen ja
järjestämisen mallien kehittämisen (sis. monituottajuus, hankinnat ja
sopimushallinta), valvonnan yhteistyömallien vahvistamisen sekä
palvelukriteeristöjen yhtenäistämisen.

Budjetti

1 250 000 €

Eri toimijoiden osallisuus palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä vahvistuu.

•

Osana maakunnallista palvelustrategiaa huomioidaan alueelliset erityispiirteet ja
-kysymykset sekä edistetään alueiden välistä yhteistä kehittämistyötä.

Johtamisen
ja ohjauksen
kehittäminen 2/3
Osaamisperustainen
henkilöstöresurssien
ennakointi ja optimointi

6

Keskeiset tavoitteet
• Strategisen ja operatiivisen henkilöstöjohtamisen tuki
• Työhyvinvoinnin edistäminen, osaamisen kehittäminen ja
henkilöstökustannusten hallinta

•

Valmistautuminen mahdolliseen maakunnalliseen sote-organisaatioon

Keskeiset toimenpiteet

1. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu
•

Aikataulu
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Budjetti
458 000 €

Yhdistetään eri järjestelmissä olevat vakanssi- ja palvelussuhdetiedot
ennakoivan henkilöstösuunnittelun tueksi. Syntyy edistynyttä analytiikkaa
ja tekoälyä hyödyntävä toimintamalli, jonka avulla henkilöstömuutosten
toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia voidaan ennakoida ja arvioida.

2. Toimintapohjainen, automatisoitu työvuorosuunnittelu
•

Hyödynnetään osaamisperustaista ja automatisoitua työvuorosuunnittelua
siten, että optimaaliset osaajat ovat vuorossa oikeaan aikaan, oikeassa
paikassa ja oikeissa tehtävissä.

Johtamisen
ja ohjauksen
kehittäminen 3/3
Ensihoidon uudelleenorganisointi osana sotepalveluiden kehittämistä

6
Keskeiset tavoitteet

•

Tuetaan ensihoidon uudelleenorganisointia maakunnalliseksi
kokonaisuudeksi, joka toimii kotiin vietävien palvelujen kanssa
saumattomassa yhteistyössä, unohtamatta pääasiallista kohderyhmää
eli akuutisti vakavasti sairastuneita tai loukkaantuneita tai välittömässä
sosiaalipalveluiden tarpeessa olevia.

•

Ensihoito integroituu osaksi maakunnallista sote-palvelukokonaisuutta.

Aikataulu

Keskeiset toimenpiteet

Budjetti

•
•

Kesto 12/2021 saakka

100 000 €

Ensihoidon strategiatyön tukeminen
Yhteistyömallien kehittäminen

Keskeiset tavoitteet
• Tietojohtamisen tarpeisiin perustuva maakuntasoinen malli
• Korkeatasoinen tietojohtamisen osaaminen
• Rekisteritiedon parempi laatu ja palautejärjestelmä
• Tiedon visualisointi ymmärrettävään muotoon eri organisaatioiden tarpeisiin
• Modernin analytiikan, ennustemallien ja tekoälyn hyödyntäminen
• Perustan rakentaminen yhtenäisille asiakas- ja potilastietojärjestelmille
Keskeiset toimenpiteet
• Maakuntatasoinen projektisuunnitelma
• Perinteisten järjestelmien sisältöjen ja käyttötapojen kartoitus sekä tulossa
olevien (esim. Omaolo) hyödyntämismahdollisuuksien arviointi

•
•
•
•
•

Käydään läpi tietosisällöt, luodaan poimintaprotokollat ja käsittelylogiikat
Tiedolla johtamisen teknisen alustan kehittäminen
Tietovaraston muodostaminen, testaukset ja korjaukset
Analytiikkavälineiden testaaminen ja valinnat
Koulutussuunnitelmat

7
Tietojohtaminen
Aikataulu

Kesto 12/2021 saakka

Budjetti
850 000 €

8

Keskeiset tavoitteet
• Kuntalaisten osallisuusmalli (erityishuomio heikommassa asemassa oleviin)
• Hyvinvointiyhteistyön rakenteen, ohjauksen ja prosessien kuvaukset:

HYTE
Aikataulu

Kesto 12/2021 saakka

•
•

Sote-keskus osana kunnan hyvinvointijohtamista ja kuntayhteisöä
Alue- ja maakuntayhteisöt (sis. maakuntaohjelman, hyvinvointisopimuksen ja
maakunnan ja alueiden sote-palvelustrategioiden yhteensovittamisen)

•

Neljä maakunnallista teemaverkostoa kunta-, alue- ja maakuntayhteisöjen
tukena: osallisuus, elintavat, mielenterveys ja päihteet, kulttuurihyvinvointi

•

Kaikki Rakenneuudistus-hankkeen osiot tukevat hyvinvointityötä.
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hyvinvointityön tavoitteet on saavutettu.

Budjetti
583 000 €

Keskeiset toimenpiteet
• Yhteiskehitetään osallisuusmallia (mm. kokemustieto, kokemusosaajat)
• Yhteiskehitetään hyvinvointiyhteistyön rakenteita, ohjausta ja prosesseja
• Yhteiskehitetään yhdyspintatoimintaa (mm. kunnan toimialat, järjestöyhteistyö)
• Tuetaan nykyisten/valmisteilla olevien teemaverkostojen toimintaa hyte-työssä
• Osallistutaan kaikkien hankeosioiden työskentelyyn ja tuetaan Tulsote-hanketta

Keskeiset tavoitteet
• Sosiaali- ja terveydenhuollon TKIO-toimintaa tehostavan OuluHealth-yhteistyömallin ja sen sisältämien osa-alueiden jatkokehittäminen ja rakentaminen siten,
että malli on pilotoitavissa ja laajennettavissa koko maakunnan käyttöön.

•
•

Yhteistyömallin käytännön pilotointi. Osana pilotointia otetaan hallitusti
kokeilukäyttöön toimijoiden yhteinen sähköinen innovaatioalusta tukemaan
aluetasoista TKIO-yhteistyötä ja -prosesseja.
Tavoitteena em. yhteistoimintamallin käsikirja maakunnan alueen sosiaali- ja
terveydenhuollon toimijoille.

Keskeiset toimenpiteet
• Innovaatio-, testaus- ja kehitystoimintamalli käyttöön koko maakunnassa
• Sähköisen innovaatioalustan käyttöönotto koko maakunnassa
• Määritellään koko maakunnan kattava, eri alueita palveleva tarvelähtöinen
prosessi sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä tukevalle testaustoiminnalle

•
•
•

Otetaan käyttöön HealthLabs-toimintamalli osana hankintaprosesseja
Tutkimus ja opetus integroidaan tiiviimmin osaksi toimintaa
Rakennetaan virtuaalisen showroomin toimintamalli

9
TKIO

Pohjois-Pohjanmaan
innovaatio- ja
testauslaboratoriotoiminnan
kehittäminen

Aikataulu

Kesto 12/2021 saakka

Budjetti
500 000 €

10
Sote-ICT 1/4
Alueellisen sote aptjkokonaisuuden suunnittelu

Aikataulu

Keskeiset tavoitteet
• Eskon suunnittelu alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeita
vastaavaksi aptj:ksi

•

Suunnitellaan toimenpiteet ja aikataulut alueellisen Esko-järjestelmän
käyttöön ottamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla

•

Alueellisen aptj:n palvelumalli

Keskeiset toimenpiteet
• Perusterveydenhuollon ja toiminnanohjauksen tarpeiden määrittely
yhdessä Esko Systems Oy:n kanssa

Kesto 12/2021 saakka

•

Budjetti

Suunnitelmat Eskon käyttöön siirtymiseksi; alueellinen arkkitehtuuri,
käyttöpalvelut, tukipalvelut, tietojärjestelmäintegraatiot

•

Sosiaalihuollon alueellisen tietojärjestelmän tarvemäärittely ja
hankinnan valmistelu

615 000 €

10
Sote-ICT 2/4
Perusterveydenhuollon
kirjaamiskäytäntöjen
yhtenäistäminen ja valtakunnallisten toimintamallien
käyttöönoton tuki

Keskeiset tavoitteet
•

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kirjaamiskäytänteiden yhdenmukaistaminen,
erityiskohteena varmistettava KANTA-palveluihin kehitettyjen moduulien (terveys- ja
hoitosuunnitelma, todistukset ja lausunnot, ostopalveluvaltuutus, lähetteet ja palautteet)
yhtenäiset kirjaamiskäytänteet

•
•

Maakunnallisen SOTE ICT –toimintamallin ja koordinaation vahvistaminen
Alueella käytössä olevien aptj-järjestelmien päivitysten ja käytön
yhtenäistämistoimenpiteiden synkronointi Eskon kehittämiseen

Keskeiset toimenpiteet
•

Kehitetään yhteisesti perustason terveydenhuollon kirjaamisen yhtenäistämisen määrittelyjä
sekä keskeisten toiminnallisuuksien yhteisiä periaatteita ja kirjauspohjia

•

Tuetaan yhtenäisten määritysten ja KANTA-palveluihin kehitettyjen moduulien käyttöönottoa
perustason (a)ptj –järjestelmien vuosina 2020-2021 tapahtuvien päivitysten yhteydessä.

Kesto 12/2021 saakka

•

Tuetaan vuosina 2020 ja 2021 toteutettavia käyttöönottoja mm. yhteisen
koulutussuunnittelun sekä koulutusten toteutusten osalta

Budjetti

•
•

Tuetaan osto ja palveluseteli –palvelutuottajia mm. kirjaamisen yhtenäistämiseen

Aikataulu

1 276 000 €

Synkronoidaan alueella käytössä olevien (a)ptj-järjestelmien elinkaari- ja
päivityssuunnitelmat (2020-2025) Eskon kehittämis- ja käyttöönottosuunnitelman kanssa.
Tämä edellyttää maakunnallisen SOTE ICT toimintamallin ja koordinaation vahvistamista.

10
Sote-ICT 3/4
Hoidon tukipalveluiden
alueellisten tietojärjestelmien
käyttöönotto ja tuotteistaminen

Aikataulu

Kesto 12/2021 saakka

Budjetti
635 000 €

Keskeiset tavoitteet
• Hoidon tukipalveluiden tietojärjestelmien alueellinen palvelumalli
• Koko alueen kattava lääkinnällisen kuntoutuksen ja apuvälinelainauksen palvelu
• Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yksiköiden välisten
potilassiirtojen ”automatisointi”

Keskeiset toimenpiteet
• Kartoitetaan hoidon tukipalveluiden alueellisesti käyttöön otetut ja otettavissa
olevat tietojärjestelmät (esim. apteekkijärjestelmä)

•

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja apuvälinelainauksen tietojärjestelmän
kuntakohtaiset käyttöönottoprojektit

•

Potilassiirtojen tietojärjestelmän käyttöönotto samaan aikaan alueen kaikissa
kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiirissä

•

Tuotteistus; suunnitellaan ja otetaan käyttöön alueellinen palvelumalli hoidon
tukipalveluihin (mm. palvelutuotanto, käyttäjätuki, jatkokehittäminen ja
kustannuksia vastaava hinnoittelu)

10
Sote-ICT 4/4

Keskeiset tavoitteet
• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja muiden
rakenneuudistushankkeiden tukeminen kyber- ja tietoturvan,
tietosuojan, jatkuvuuden hallinnan ja varautumisen näkökulmista

•

Alueellisen kyber- ja
tietoturvallisuuden
kehittäminen

Aikataulu
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Budjetti
240 000 €

Alueen sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kyber-ja
tietoturvaosaamisen parantaminen

Keskeiset toimenpiteet
• Kyber- ja tietoturva-asiantuntijat osallistuvat ja konsultoivat muiden
osahankkeiden suunnittelua

•

Alueellisen kyber-ja tietoturvastrategian laatiminen

Keskeiset tavoitteet

•

Tulevassa maakunnassa asukas asioi sote-palveluissa virtuaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta ja
saa oikea-aikaisen ja tasoisen sekä laadukkaan palvelun

•

Toiminnan tehokkuuden ja kokonaisvaikuttavuuden paraneminen, manuaalisten työvaiheiden
vähentyminen ja ammattilaisten työn kohdentuminen enemmän kuntalaisiin

Keskeiset toimenpiteet
Suunnitellaan maakunnallinen virtuaalinen sote-keskus, joka kokoaa yhteen kaikki
digitaaliset välineet ja toimintatavat

•

analysoidaan maakunnan yhteisten kehittämisohjelmien (lapset, nuoret ja perheet, mielenterveys ja
päihdepalvelut sekä ikääntyvien palvelut) osalta kehittämispotentiaalit digitalisaation näkökulmasta

•

tunnistetaan mihin digitalisaatio (mm. sähköinen perhekeskus, nuorten palvelupolut) tuo lisäarvoa
asiakkaalle ja ammattilaiselle tuoden samalla kustannustehokkuutta

•

hankkeeseen kuvatuilla osahankkeiden toimenpiteillä kehitetään soveltuvin osin virtuaalista sotekeskusta

•

laaditaan palvelukohtainen toteutussuunnitelma virtuaalisen sote-keskuksen palveluista, prosesseista
ja toimintatavoista

•
•

hyödynnetään maakunnallista digituen verkostoa asiakkaiden digivalmiuksien lisäämiseksi

•

testataan uusia digitaalisia innovaatioita Oulu Welfare labsin ja kansallisen testbed-verkoston kautta.
Digitaalinen HTA (Health Technology Assessment = hoitoteknologioiden arviointi) otetaan käyttöön
osana prosessia

varmistetaan suunnittelutyössä konseptin laajennettavuus tekemällä suunnittelutyötä yhteistoiminta
alueen laajuisesti, erityisesti virtu.fi konseptin kanssa

11
Asiakkaiden ja
ammattilaisten
digipalvelut 1/3
Maakunnallinen virtuaalinen
sote-keskus

Aikataulu

Kesto 12/2021 saakka

Budjetti
327 000 €

Keskeiset tavoitteet

•

Kansallisesti kehitetyt Terveyskylä ja Omaolo sekä maakunnassa jo käytössä olevat
omahoitopalvelut muodostavat toisiaan tukevan ja täydentävän sähköisen yhteydenotto- ja
matalankynnyksen palvelukanavan

•

Etäkuntouksen toimintamallit tukevat asukkaan/perheen/potilaan kotona asumista ja itsenäistä
arjessa selviytymistä

•

Kuntalaisen sähköisen ajanvarauksen mahdollisuudet laajenevat myös sosiaalipalveluihin

Keskeiset toimenpiteet
1. Terveyskylän maksimaalinen hyödyntäminen sote-keskuksissa ja 116 117 käyttöönotto

sekä nivoutuminen Omaolo-palvelun käyttöönottoon - yhteisen toimintamallin ja
levittämissuunnitelman laatiminen, kehityspolun luominen nykyisille järjestelmille, Omaolo-palvelun
käyttöönotto alueella
2. Kotikuntoutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto - kartoitetaan ja otetaan
soveltuvin osin käyttöön toimintamalliin soveltuvat digitaaliset välineet, koulutus ja käyttöönoton tuki
3. Kansallisen ajanvarausratkaisun ja palveluohjauksen käyttöönotto - Kuntalaisen sähköisen
ajanvarauksen mahdollisuudet laajenevat myös sosiaalipalveluihin ja yhtenäistyvät tulevan
maakunnan alueella. , koulutus ja käyttöönoton tuki

11
Asiakkaiden ja
ammattilaisten
digipalvelut 2/3
Asukkaan ja ammattilaisten
digitaalisten palveluiden
käyttöönotto

Aikataulu
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Budjetti

1 016 000 €

Keskeiset tavoitteet

•

Maakunnan yhteisten kehittämisohjelmien ja niihin liittyvien prosessien
uudistamisen ja yhtenäistämisen tuki digitalisaation avulla

•

Asukkaan / perheen / potilaan kotona asumisen tukeminen ja itsenäinen arjessa
selviytyminen

•

Toiminnan tehokkuus ja kokonaisvaikuttavuus paranevat, manuaalisten
työvaiheiden vähentyminen ja työn kohdentuminen kuntalaisiin

Keskeiset toimenpiteet
1. Kotona

asumisen tuen keskuksen toimintamallin kehittäminen ja
käyttöönotto maakunnassa – olemassa olevan arviointi, jatkokehitys,
laajentaminen, koulutus, käytöntuki

2. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintojen ohjaus – digitalisaation
näkökulma

11
Asiakkaiden ja
ammattilaisten
digipalvelut 3/3
Alueellisten toimintamallien
yhtenäistäminen

Aikataulu
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Budjetti
400 000 €

12
Yhteistyöalueen
yhteinen
kehittäminen

Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet
• Hankkeen aloituksen yhteydessä käydään neuvottelut yhteistyöalueen
maakuntien kesken osioiden mahdollisesta yhteisestä toteuttamisesta

•

Aikataulu
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Budjetti

456 250 €,
josta P-P:n osuus 258 000 €

•

Rakennehankkeen osalta on tässä vaiheessa ollut maakuntien kesken
esillä:

•

Omaolo-, Terveyskylä- ja 116 117 -palvelujen kokonaisuuden
yhteinen suunnittelutyö

•
•

Esko/Una-kaari
Osaamisen tuki -keskus (yhteinen hankeosio, mukana Lappi,
Kainuu ja Keski-Pohjanmaa)

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa toteutetaan
yhteistyöalueella:

•

Psykososiaalisen tuen menetelmien käyttöönottoon liittyvät
koulutukset ja NMOK (yhteinen hankeosio, mukana Lappi, Kainuu
ja Keski-Pohjanmaa)

12
Pohjoisen OTkeskuksen
jatkovalmistelu

Keskeiset tavoitteet
• Terveydenhuollon, sosiaalityön ja -huollon sekä oppimisen tuen osaamisen
yhteensovittaminen pohjoisen Osaamis- ja tukikeskukseen.
• Integratiivisen palvelurakenteen ja verkostojen varmistaminen lasten, nuorten ja
perheiden kaikkein vaativimpien palveluiden tuottamiseen, tutkimus- ja
kehittämistoimintaan sekä palveluiden koordinointiin ja tukeen.

Keskeiset toimenpiteet
• Ydinyksikön perustaminen pohjoisen OT-keskusalueelle ja alueiden osaamisen

Aikataulu

•

Verkostomaisesti toimivan ja monialaista erityisosaamista ja palvelua tarjoavan
pohjoisen OT-keskuksen toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen

Budjetti

•
•

TKIO-toiminnan ja asiakastyön pilottien käynnistäminen.

Kesto 12/2021 saakka

456 250 €,
josta P-P:n osuus 258 000 €

tuen varmistaminen.

Virtuaalisen OT-keskuksen ja digitaalisten palvelurakenteiden valmistelu
pohjoisen alueen pitkät etäisyydet, laajuus ja yhdenvertainen saavutettavuus
huomioiden.

Toteutetaan OYS-erva-alueen yhteisenä hankkeena (mukana Lappi,
Kainuu ja Keski-Pohjanmaa)

