Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hanke
Ikäihmisten palvelut –
kehittämisohjelma
Toteuttamissuunnitelma
(päivittyy työskentelyn edetessä)

Työvaliokunta 16.10.2020

Ikäihmisten palveluiden –kehittämisohjelma on osa
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hanketta

Ikäihmisten palvelut –
kehittämisohjelman
kokonaisuus 1/2

Lisätiedot:
Projektikoordinaattori
Satu Kangas
satu.kangas@kuusamo.fi
p. 050 345 0621

Tavoite
Tavoitteena on ikääntyvien palveluiden painopisteen
siirtäminen ennaltaehkäisevään, hyvinvointia ja
toimintakykyä vahvistavaan toimintaan, peruspalveluiden
vahventaminen, oikea-aikaisten palveluiden saatavuus ja
palvelujärjestelmän kehittäminen yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa
Toimenpiteet
Yhdenmukaistetaan asiakas- ja palveluohjausta
maakunnallisesti, luodaan uudet toimintamallit
ympärivuorokautisen kotona asumisen
mahdollistamiselle, vahvistetaan osaamista sekä tiedolla
johtamista sekä hyödynnetään sähköisiä palveluita.
Aikataulu
9/20-12/21 (-12/22)

2

Ikäihmisten
palveluidenkehittämisohjelman
kokonaisuus 2/2

Resurssit
Kehittämisohjelman budjetti vuosille 2020-2021 on
1 225 000€
Liittymäpinnat
Kehittämisohjelmatyö liittyy kaikkiin Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen kehittämisohjelmiin sekä
rakennehankkeen kokonaisuuksiin.
Kehittämisohjelmalla on oma sparrausryhmä.
Koordinaatio, yhteistyö ja ohjaus
Kehittämisohjelmalla on projektikoordinaattori ja
kehittäjäverkosto. Yhteistyötä tehdään eri alueiden
sidosryhmien kanssa. Työtä ohjaa POPsote hankkeen
johto ja toimielimet.
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I&O, KAAPO

Esimerkkejä ikäihmisten
palveluiden
kehittämistyöstä PohjoisPohjanmaalla
Valtakunnallisesti
ajankohtaiset,
huomioitavat asiat

I&O, OMAIS-JA
PERHEHOITO

I&O, KUKO

I&O, 24/7 KOTIHOITO

I&O, HYTE

ALUESIMULOINTI

POPSTER-TYÖ

KUNTAHANKE

POPMAAKUNTA,
KRITEERITYÖSKENTELY

VANHUSPALVELULAKIMUUTOKSET

POIKKIHALLINNOLLINEN
IKÄOHJELMA

UUSI LAATUSUOSITUS

ASIAKASMAKSULAKI
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Virpi
Leinonen

Marko Niiranen
Hannele Koski
Tuija Jussila
Piritta Hänninen
Janne Nikula

Sanna
Lastikka

Hillevi
Turpeinen

?
?
?

Alueet nimeävät itse kehittäjät
kehittäjäverkostoon syyskuun
2020 loppuun mennessä.

Projektikoordinaattori
Satu Kangas

?

Kehittäjien työpanos ostetaan
”emäorganisaatiolta”.
Hankejohto vastaa kehittäjien
työnjohdosta.
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Ikäohjelman sparraajat:
Mervi Koski, Oulun kaupungin vanhustyön johtaja, Oulun alue, ryhmän
puheenjohtaja
Kristiina Orajärvi, Tyrnävän kunnan terveyspalvelujen palvelupäällikkö,
Lakeuden alue
Hannele Pöykiö, Oulunkaaren kuntayhtymän vs. vanhuspalvelujohtaja,
Oulunkaaren alue
Hannele Koski, Selänteen peruspalvelukuntayhtymän terveys- ja
hoivapalvelujohtaja, Oulun eteläinen alue
Marko Niiranen, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen hoito- ja hoivapalvelun
päällikkö, Oulun eteläinen alue
Merja Gronoff, Kalajoen kaupungin kotiin annettavien palvelujen
palvelupäällikkö, Rannikkoseudun alue
Katriina Niemelä, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hoidon ja hoivan
palvelujen tulosalueen johtaja, Rannikkoseudun alue
Terhi Kurtti, Taivalkosken kunnan sairaanhoitaja/kotiutushoitaja, Koillismaan
alue
Susanna Veteläinen, Kuusamon kaupungin ikäihmisten palvelujen
palveluohjauksen ja kuntoutuksen esimies, Koillismaan alue
Eila Alavahtola, PPSHP:n medisiinisen tulosalueen ylihoitaja

Sparrausryhmä
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Budjetti
• 1 225 000€
• Kohdentuu suurimmalta osin henkilöstö- ja koulutuskustannuksiin (tarkentuu)
TA 20-21

3%

5%

2%

20%

70%

Henkilöstömenot

Palvelujenostot

Aineet ja tarvikkeet

Vuokrat

Muut kulut
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Tulevaisuuden sote-keskusohjelman kansalliset
tavoitteet:
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Tavoitellut tulokset ja vaikutukset

Tuloksia ja vaikutuksia konkretisoidaan
hankeajalle sparrausryhmän ja
kehittäjäverkoston kanssa
(huomioidaan myös vuosi 2022 ja 2023 maakunnallisen
toiminnan alkaminen)

• Ikääntyneet saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut perustasolta matalalla
kynnyksellä sekä samasta paikasta myös erityistason palvelut eri tavoin
toteutettuna, esimerkiksi etäyhteyksillä. Kotiin annettavat palvelut
monimuotoistuvat. Sekä asiakkaan että palvelujärjestelmän kannalta turhien
sairaalassaolopäivien ja päivystyskäyntien määrä vähenee.
• Asiakkaat ovat osallisena palveluiden kehittämisessä sekä omien palveluiden
suunnittelussa ja arvioinnissa.
• Palveluiden saatavuus ja laatu parantuu ja vahventuu sotekeskuksissa yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa. Tämä toiminta vähentää asiakkuuksia erityistason
palveluissa ja erikoissairaanhoidossa.
• Vaikuttavat työmenetelmät ovat käytössä. Tiedolla johtamisen osaamista
vahvistetaan.
• Raskaiden palveluiden osuus etenkin kustannuksissa vähenee ja asiakkaat saavat
riittävät palvelut perustasolla.
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Kehittämisohjelman tavoitteet
• Maakuntaan muodostuu monituottajuuteen perustuva vaikuttava ja
kustannustehokas palvelujärjestelmä.
• Palveluita järjestäessä huomioidaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet sekä
vahvistetaan osallisuutta ja omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista.
• Luodaan uusia, monipuolisia ja laajenevia ratkaisuja ennaltaehkäiseviin
palveluihin.
• Laajennetaan alueelliset erityispiirteet huomioiden koko maakuntaan kotiin
annettavien palvelujen uusia, kehittyviä toimintakäytäntöjä.
• Kotoa kotiin- palveluketjujen toimivuutta parannetaan työnjakoa kehittämällä ja
sekä perus- että erikoistason osaamista ylläpitämällä ja kehittämällä.
• Asiakkaan osallisuutta lisääviä digi- ja etäpalveluita otetaan kehitetään ja otetaan
käyttöön.
• Palvelujärjestelmän toimivuutta parantavia digi- ja etäpalveluita kehitetään ja
otetaan käyttöön.
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Kehittämisohjelman toimenpiteet
• Otetaan käyttöön keskitetty palveluohjauksen ja neuvonnan toimintamalli
(KAAPO).
• Sovitaan yhteiset hoidon ja palvelujen saamisen edellytykset.
• Vahvistetaan 24/7 kotihoitoa luomalla toimintamallit ennakoiviin
hoitosuunnitelmiin, yhteys- ja konsultaatiokeskukseen, liikkuvaan
sairaanhoitajamalliin, kotisairaalatoimintaan ja palliatiivisiin
hoitoketjuihin.
• Määritellään tarvittava osaaminen, henkilöstörakenne ja – määrä.
• Vahvistetaan osaamista.
• Edistetään digitalisaatiota ottamalla käyttöön Omaolo,
toiminnanohjausjärjestelmä, PSOP-järjestelmä, konsultaatiot ja
etäpalvelut.
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1

2
Ympärivuorokautista
kotona asumista
mahdollistavat
toimintakäytännöt

Yhtenäinen
asiakas- ja palveluohjauksen
toimintamalli

3

4
Osaava ja riittävä
ammattilaisten joukko
ikäihmisten palveluissa

Kokonaisuudet
limittyvät
toisiinsa, muihin
hankeosioihin ja
valtakunnalliseen
kehittämistyöhön

Ikäihmisten palveluiden
tiedolla johtamisen
toimintamallit
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1. Yhtenäinen
asiakas- ja
palveluohjauksen
toimintamalli
Hyötytavoitteet: 1, 2, 3, 4 ja 5

Tulsoten muut
kehittämisohjelmat,
Palvelustrategia, HYTE,
ICT (yhteinen aptj!),
tietojohtaminen, digi, TKIO,
Kunta, Järjestöt, seurakunnat

Toimenpiteet:
• Luodaan ammattilaisten kehittämä ja toteuttama
palveluohjausmalli, johon liittyy sotepalvelujen lisäksi
muutakin yhdyspintatoimintaa (järjestöt, srk, kunta).
Pilotoidaan ennaltaehkäiseviä toimintamalleja (omaolon
kehittäminen ikääntyvän ja hänen omaisen käyttöön).
• Määritellään yhdessä palvelustrategiatyön kanssa
yhteiset hoidon ja palvelujen saamisen perusteet (sis.
palvelulupaus).
• Määritellään RAI-arvioinnin käyttö palveluohjauksessa
(Maple-luokitus)
• Vahvistetaan monialaista, voimavaralähtöistä ja
verkostoituvaa asiakas- ja palveluohjausosaamista.
• Digitalisaatio palveluohjauksessa; asiakkaille otetaan
käyttöön uusia yhteydenotto- ja sähköisen asioinnin
kanavia (omaolo). Selvitetään mahdollisuudet
ammattilaisten työvälineet asiakkuuden- ja
tuotannonhallintaan.
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2. Ympärivuorokautista
kotona asumista
mahdollistavat
toimintakäytännöt
Hyötytavoitteet: 4, 1, 3, 5

Hoitotakuu
ICT, digi, tietojohtaminen,
ensihoito
Palvelustrategia
Järjestöt, seurakunnat

Toimenpiteet:
• Vahvistetaan kuntoutusprosessia. Kotikuntoutuskäytännöt
juurrutetaan osaksi kotona asumisen tukemisen toimintaa.
Otetaan käyttöön etäkuntoutustoimintamalli (pilotti).
• 24/7 kotihoidon toimintamalli laajenee koko maakunnan
alueelle, sen tueksi kotona asumisen keskus. Sisältää
etäkotihoitopilotin.
• Kehitetään ja käyttöönotetaan uusia akuuttihoidon
tilanteiden toimintamalleja yhteistyössä ensihoidon (pilotti),
liikkuvan sairaanhoitajamallin, päivystyksen ja
sosiaalipäivystyksen kanssa (vrt. Oys ja Oulun kaupungin
yhteisresurssi).
• Laajennetaan kotisairaala/akuuttitiimitoimintaa,
jatkokehitetään palliatiivisia hoitoketjuja yhdessä hoitotakuukehittämisohjelman kanssa. Varmistetaan lääketieteellisen
tuen saatavuus kotihoidon kentällä (ennakoivat
hoitosuunnitelmat, akuuttitilanteet).
• Alueiden tarpeiden tunnistaminen välimuotoisen asumisen
ratkaisuihin.
• Vaativan hoivan asumispalvelun keskittämisen suunnittelu.
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Toimenpiteet:

3. Osaava ja riittävä
ammattilaisten joukko
ikäihmisten palveluissa
Hyötytavoitteet: 3, 4, 5

TKIO, Hoitotakuu
ICT, digi, tietojohtaminen
Palvelustrategia

• Määritellään tulevaisuuden palvelutarvetta
ennakoiden tarvittava osaaminen,
henkilöstömäärä ja –rakenne ikäihmisten
palveluissa. Toteutetaan osaamiskartoitus
kohdennetusti.
• Laaditaan hankkeen aikainen suunnitelma
koulutuksista, jotka toteutetaan.
• Kehitetään uusia osaamisen vahvistamisen
muotoja verkostoitumisen, verkko-oppimisen
ja mentoroinnin avulla.
• Yhteistyö oppilaitoksien sekä
innovaatiotoiminnan kanssa
• Ikäihmisten palvelujen vetovoimaisuuden
palauttamisen innovaatiotyöskentelyä.
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4. Ikäihmisten
palveluiden
tiedolla johtamisen
toimintamallit
Hyötytavoitteet: 3,5

Palvelustrategia
ICT, digi, tietojohtaminen,
TKIO

Toimenpiteet:
• Määritellään yhdessä palvelustrategiatyön
kanssa palveluverkolle asetettavat yhteiset
tavoitteet palvelujen peittävyyden ja
palvelulupauksen osalta.
• Määritellään yhdessä yhteisestä
tietojärjestelmästä saatavat mittarit ja niiden
analysointikäytännöt. Huomioidaan RAIarviointijärjestelmästä saatavan tiedon
analysointi ja hyödyntäminen.
• RAI-tietojohtamisen asiantuntijapalvelun
hankkiminen kehittämistyön tueksi.
• Vahvistetaan tiedolla johtamisen osaamista
esimiestyössä.
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Yhdyspintoja rakenneuudistushankkeeseen
YHDYSPINTOJA EDELLÄ MAINITTUJEN LISÄKSI, Lista tarkentuu:
• Palvelujärjestelmän integrointi on keskeisin tavoite. Erityistason palvelut jalkautuvat sotekeskuksiin
tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. (Koko POPsote!)
• Asiakasosallisuuden vahvistaminen (HYTE, Palvelustrategia)
• Ikääntyvien asumisen vaihtoehtojen monipuolistuminen (HYTE, Palvelustrategia)
• Yhteisten asiakkuussuunnitelmien käyttöönotto, niiden säännöllinen seuranta ja arviointi sisältäen
asiakaskokemuksen (mm. Sote-ICT, Tiedolla johtaminen)
• Palvelun ja hoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan kansallisesti yhtenäisillä tavoilla sisältäen
käyttäjien antamat arviot (mm. Tiedolla johtaminen, Sote-ICT, Palvelustrategia)
• Monituottajuuteen perustuva palvelujärjestelmä kehittyy (mm. Palvelustrategia)
• Tutkimukselliseen näyttöön perustuvien hoito- ja palvelumenetelmien, toimintamallien, hyvien
käytänteiden ja palvelurakenteiden käyttöönotto (TKIO)
• Digitaalisten palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto (Sote-ICT ja digipalvelut)
• Hankinta- ja sopimus- ja valvontaosaamisen vahvistaminen. (Palvelustrategia)
• Kustannuskehitykselle on määritelty yhteiset tavoitteet ja mittarit niiden seurantaan. (mm.
Tietojohtaminen)
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Seuranta ja arviointi
• Maakunnalliset mittarit
• Tarkentuvat sparrausryhmän, kehittäjäverkoston sekä sidosryhmien kanssa työskentelyssä
• Ohjelman omat mittari, joilla konkretisoidaan hankkeen tavoitteita etenemistä ja saavuttamista

• Hankkeen seurantamittarit
• Prosessitavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain valtionhallinnon Hanke-salkku-palvelussa
• Hyötytavoitteiden toteutumista seurataan
• THL:n toteuttamalla arvioinnilla 1 -3 x vuodessa
• Maakunnan oma-arvioinnilla kaksi kertaa vuodessa

• Vaikutuksia arvioidaan kaksi kertaan ohjelman aikana ulkoisella arvioinnilla, jonka STM hankkii
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Alueelta
tunnistettu
asiantuntijuus
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Riskit ja niihin varautuminen 1/2
Tunnistetut riskit

Riskeihin varautuminen

Tavoiteriskit:
Hankesuunnitelma on laadittu maakunnassa kattavassa yhteistyössä hankkeen
Hanke ei etene hankesuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti toteutukseen osallistuvien tahojen kanssa.
Tavoitteet on laadittu realistisesti huomioiden hankkeen aikataulu-, budjetti- ja muut
resurssirajoitteet.
Kuka päättää tehtyjen
Hankkeen tavoitteet on kytketty tiiviisti maakunnan toimijoiden muuhun strategiseen
suunnitelmien täytäntöön
panosta?
kehittämistyöhön.
Hanke jää
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti
pirstaleiksi
maakunnan omissa järjestelmissä ja kansallisten ohjeistusten mukaan.
Osaamiseen liittyvät riskit:
Hankkeeseen ei saada sitoutettua mukaan ammattilaisia. Mahdollinen
hankehenkilöstön vaihtuvuus.

Eettiset riskit:

Kuinka työllistää alueiden
virkahenkilöitä?

Hankkeeseen osallistuvien ja siinä työskentelevien hyvinvoinnin,
turvallisuuden ja tietosuojan varmistaminen kaikissa tilanteissa.
Alueiden erilaisuus

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet integroidaan kiinteäksi osaksi toimivien
organisaatioiden kehittämistyötä.
Hankkeessa työskentelevien ammattilaisten osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia
tuetaan maakunnan yhteisin ja organisaatiokohtaisin keinoin.
Hankkeessa panostetaan vuorovaikutteiseen ja kohderyhmälähtöiseen viestintään. Samalla
huolehditaan ajantasaisesta ja kattavasta dokumentoinnista.
Hankkeessa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyviä tieteellisiä ja eettisiä
käytäntöjä (TENK 2017).
Kaikkea hankkeessa kertyvää tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojaasetuksen (GDPR) mukaisesti.
Hanketoimijat ovat kokeneita alansa asiantuntijoita. Hankkeessa käytettävät menetelmät ja
mittarit ovat asiantuntijoiden hyväksymiä tai esimerkiksi käypähoitosuositusten mukaisia.
Asiakkaiden tietosuojasta huolehditaan asianmukaisella tavalla.
Myös mahdollisten ostopalveluiden tuottajilta edellytetään eettisten periaatteiden
noudattamista.
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Riskit ja niihin varautuminen 2/2
Tunnistetut riskit

Riskeihin varautuminen

Aikatauluriskit:
Hankkeen toimenpiteet eivät toteudu aikataulussa

Hankkeen alussa tehdään tarkennettu työsuunnitelma, jossa eri
hankekokonaisuuksien toimenpiteet ja tavoitteiden eteneminen on realistisesti
aikataulutettu.
Hankkeen etenemistä tavoiteaikataulussa seurataan systemaattisesti ja
mahdollisten poikkeamien ilmetessä tehdään suunnitelma, jolla tavoitteiden
saavuttaminen voidaan varmistaa vaihtoehtoisella tavalla.
Hankkeen toiminnot integroidaan tiiviisti nykyisten organisaatioiden
kehittämistoimintaan ja verkostoihin.
Verkoston johtaminen on määritelty.
Hankkeessa panostetaan vuorovaikutteiseen viestintään ja markkinointiin.
Eri toimijat on otettu jo hankkeen valmisteluvaiheessa mukaan työskentelyyn.
Tarve vaikuttavien toimintamallien kehittämiselle maakunnassa on tunnistettu
yhteisesti.

Tiukka
aikataulu

Verkostoriskit:
Oleellisia verkostoja ei saada sitoutettua mukaan kehittämistyöhön
Miten saadaan hanke elämään
arjessa alueellisesti yhdessä
tekemisen meininkinä?

Taloudelliset riskit:
Hankkeen taloudelliset resurssit eivät ole realistiset tai hankebudjetti ylitetään

Suunnitteluvaiheessa on laadittu realistinen hankebudjetti, jossa on huomioitu
osahankkeen tarpeet ja sen yhteensovittaminen muihin osioihin.
Hankkeen toteutuksen ja budjettiseurannan tukena toimivat hanketoimiston
ammattilaiset.

Kansallisen uudistuksen etenemiseen liittyvät riskit
Kansallisen sote-uudistuksen eteneminen hidastuu tai pysähtyy

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet on kytketty tiiviisti nykyisten
organisaatioiden toimintaan, jolloin kehittämistyössä voidaan ainakin joiltakin
osin edetä, vaikka kansallisessa uudistuksessa tulisin viiveitä.
Kehittämistyön tarpeet kumpuavat organisaatioiden ja maakunnan eri alueiden
erityispiirteistä ja -kysymyksistä, jolloin niiden osalta on joka tapauksessa tärkeää
edetä.
Toimenpiteet ja mm. resursointi hankkeessa on vaiheistettu, jolloin voidaan ottaa
huomioon kansalliset linjaukset ja niiden eteneminen.

Milloin SOTE ei toteutuu
tai entä jos se ei
toteudu?
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Työskentelyn vaiheistus ja alustava
aikataulutus (tarkentuu työn edetessä)

9-10/20

11-12/20

1-2/21

3-4/21

5-8/21

Toteutussuunnitelman tarkempi laadinta, esittely ja hyväksyminen
Hankkeen kehittäjäverkoston nimeäminen alueilla sekä alueellisten
verkostojen muodostaminen
Nykytilan kartoitus alueittain
Viestintä- sekä arviointisuunnitelman laadinta
Yhteistyöpalaverit ja yhdyspintojen tarkennukset POPsotehankkeen ja
muiden toimijoiden kanssa
Koulutusten ja asiantuntijapalveluiden sisältöjen tarkentaminen ja
kilpailutukset
Kokonaisuuksien sisältöjen tarkennettu aikataulutus ja
etenemissuunnitelmat alueittain
1. Yhtenäinen asiakas – ja palveluohjausmalli (erillinen tarkennettu
toimintasuunnitelma)
2. Ympärivuorokautisen kotona asumista mahdollistavat uudet
toimintakäytännöt (erillinen tarkennettu toimintasuunnitelma)
3. Osaava ja riittävä ammattilaisten joukko ikäihmisten palveluissa
(työpajatyöskentely)
4. Ikäihmisten palveluiden tiedolla johtamisen toimintatavat (työskentely
yhdessä palvelustrategia – tietojohtaminen hankeosion kanssa)
Seuranta, arviointi, raportointi
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9-10/21

11-12/21

Miten työskennellään?

Ollaan
näkyvillä

Osallistetaan
tiedolla

Osallistetaan
tekemällä

Työpajat

Mentorit

Koulutus

Vertaiskehittäminen

• Kehittäjätyöntekijät sparraajan ja
projektikoordinaattorin avulla muodostavat
alueellisen kehittäjäverkoston, missä on mukana
myös muita yhteistyötoimijoita/POPsotehankkeen
osahankkeita tarpeen mukaisesti
• Alueiden kehittäjäverkostot saavat vastuulleen
alueen tärkeän kehittämistoimenpiteen eteen
työskentelemisen määriteltyjen tavoitteiden
mukaisesti. Mikäli useammalla alueella on samat
tavoite, alueet verkostoituvat.
• Se alue, joka jossain kehittämistoimenpiteessä on jo
pidemmällä, toimii muiden alueiden mentoreina ja
asiantuntijoina (vertaiskehittäminen).
• Sparrausryhmä ja kehittäjäverkosto kokoontuu
arvioimaan tilannetta kerran kuukaudessa.
• Alueellisten kehittäjäverkostotyön lisäksi ja rinnalle
järjestetään koko maakuntaa koskevia, hankkeen
tavoitteita eteenpäin vieviä teematyöpajoja.
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Seuraavat askeleet

• Toteutussuunnitelman käsittely 16.10.20
• Kehittäjäverkoston rekrytoinnit ja verkoston
työskentelyn käynnistys
• Nykytilan kartoitus
• Yhteistyöpalaverit eri toimijoiden kanssa
• Viestintä- ja arviointisuunnitelman laadinta
• Kokonaisuuksien sisältöjen ja suunnitelmien
tarkennukset, alueelliset ja kehittäjätyöntekijöiden
vastuunjaot
• Sparrausryhmä kokoontuu syksyllä 8 kertaa sekä
antaa evästyksiä kokousten ulkopuolella
• POPsote-hankkeen aloitusfoorumi 11/20
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