POPsote/ Tulevaisuuden sote
Tavoitteiden ja toimenpiteiden eteneminen, liikennevaloraportti, tilanne marraskuu 2020
Lapset, nuoret, perheet:
Eteneminen hankesuunnitelman mukaan. Oma-arvioinnin käynnistäminen, viestintäsuunnitelman
laadinnan käynnistäminen, kehittäjäverkoston säännölliset kokoukset, nykytilan kartoitus jatkuu, alueelliset
”starttipalaverit”, alueiden alustavat kehittämisajatukset.

Tavoitteet (suluissa hyötytavoite)
Lasten, nuorten ja perheiden
palvelut toimivat yhtenä
kokonaisuutena (1,2,3,4,5)

Asiakas on osallinen palvelujen
suunnittelussa, koko perhe
huomioidaan
palvelusuunnitelmassa (1,2,3)
Erityistason palvelut toteutuvat
sote-keskuksissa (1,3,4,5)
Matalan kynnyksen mt-palvelut
ovat käytössä lasten ja nuorten
kasvu- ja kehitysympäristöissä
(1,2,5)
Vanhemmuutta tuetaan (2,4)
Digitaalisia kanavia ja sähköisiä
palveluita hyödynnetään (1,2,5)

Toimenpiteet

Raportointijakson tilanne ja
jatkotoimenpiteet
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Nykytilan kartoitus perhekeskusten
suhteen on käynnissä. Alueelliset
kehittäjät ovat aloittaneet työnsä,
osa kehittäjistä aloittaa vuoden
vaihteessa. LAPE-ryhmien
kokouksiin osallistuttu.
Nykytilan kartoitus on käynnissä,
sidosryhmäyhteistyötä järjestöjen
kanssa on rakennettu.
Nykytilan kartoitus on käynnissä.
Palveluprosesseja kartoitetaan.
Nykytilan kartoitus on käynnissä.
Toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä
kartoitetaan.
Nykytilan kartoitus on käynnissä.
Toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä
kartoitetaan.
Nykytilan kartoitus on käynnissä.
Valtakunnallinen sähköisen
perhekeskuksen kehittämistyö on
aloitettu

Raportointijakson tilanne ja
jatkotoimenpiteet

Yhteistyö järjestöjen ja seurakuntien Yhteistyöpalavereita pidetty,
kanssa
projektikoordinaattori osallistuu
järjestöverkoston kokouksiin.
Järjestöyhdyshenkilön kanssa
yhteistyö käynnistynyt.
Monialaisen yhteistyön mallin
Nykytilan kartoitus on käynnissä.
rakentaminen
Hyviä toimintamalleja kartoitetaan.
Monialaisen hoito- ja palvelumallin Nykytilan kartoitus on käynnissä.
rakentaminen
Hyviä toimintamalleja kartoitetaan.
Osaamisen vahvistaminen
Alustava koulutussuunnitelma on
(menetelmät)
laadittu, ja se tarkentuu joulutammikuun 2020-2021 aikana.
Tarjouspyynnöt ovat meneillään.
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Palveluohjauksen mallin
rakentaminen
Maakunnallisesti yhteneväinen
perhekeskustoimintamalli
Sähköinen perhekeskus
Hankkeen johtoryhmän kokoukset
Sparrausryhmän kokoukset
Kehittäjäverkoston tapaamiset

Nykytilan kartoitus on käynnissä.
Nykytilan kartoitus on käynnissä.
THL:n toimintasuunnitelma on
valmistunut, jota hyödynnetään
kehittämistyössä.
Valtakunnallinen työ on
käynnistynyt. Maakunnallinen
kartoitus on käynnissä.
Kokoukset säännöllisesti viikoittain
Sparrausryhmän kokoukset n. 2-3
viikon välein.
Tapaamiset kerran viikossa,
tapaamiset ovat teemallisia ja
tukevat hyvien käytänteiden
jakamista ja yhteistä kehittämistä.

Mielenterveys ja päihdepalvelut:
Yleistilanne hyvä, suunnittelua on tehty hankesuunnitelman mukaisesti viivytyksestä huolimatta.
Rekrytointi etenee lähes suunnitellusti. Sparrausryhmän ja kehittäjätiimin työ on lähtenyt hyvin liikkeelle.
Ensimmäiset osahankkeen koulutukset on toteutettu.
Tavoitteet

Raportointijakson tilanne ja
jatkotoimenpiteet

Perustason mielenterveys- ja
päihdepalveluiden mallintaminen
ja yhdenmukaistaminen

Nykytilanteen kartoitus aloitettu.
Nykytilanteen kartoitus aloitettu.

Perustason tukeminen
konsultaatioilla ja
työnohjauksella
Moniammatillisten
työtapojen vahvistaminen
eri
palvelusektoreiden välillä
Henkilöstön kouluttaminen ja
strukturoitujen
työmenetelmien käyttöönotto

Nykytilanteen kartoitus aloitettu.

Digitaalisten palveluid
en käyttöönotto

Nykytilanteen kartoitus aloitettu.

Nykytilanteen kartoitus aloitettu.

Nykytilanteen kartoitus aloitettu.

Toimenpiteet

Toteutussuunnitelman laatiminen
Hankkeen aikataulutus
Kehittämisrakenteen luominen
Sparrausryhmän kokoaminen
Kehittäjätiimin kokoaminen
Tavoitteiden hiominen

Raportointijakson tilanne ja
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Lähdetty liikkeelle
Hahmoteltu
Alustava rakenne hahmoteltu
Toteutettu
I kokous 9.11.2020
Hahmoteltu

NMOK:
Hanke etenee aikataulun mukaisesti, ensimmäiset IPC-ohjaaja- ja IPT-N -koulutukset ovat toteutuneet,
NMOK-työntekijöiden koulutus jatkuu, yhteistyö valtakunnallisesti hankkeen osalta jatkuu, samoin ervaalueiden NMOK-yhteistyön kehittäminen jatkuu.
Hankeorganisaation sisäisen yhteistyön rakentaminen OYS-Erva –alueella (mm. Lapin NMOK –
työntekijöiden yhteistyön rakentaminen) niin erva-alueiden välillä kuin valtakunnallisestikin. IPCmenetelmäohjaajakoulutukseen osallistuminen, NMOK-työryhmän laitteiden selvittelyä, tilaamista jne.
Osahankkeen toimintasuunnitelman laatiminen, pilottikuntien kanssa tehtävän yhteistyön jatkaminen ja
vahvistaminen sekä IPT-N työnohjauksen organisointi.
Tavoitteet
Nuorten mielenterveystyön
osaamiskeskuksen perustaminen
Nuorten perustason psykososiaalisten hoitojen osaamisen
vahvistaminen
Nuorten psykoterapeuttisten ja
psykososiaalisten menetelmien
arviointijärjestelmän luominen
Portaattoman konsultaatioihin
pohjautuvan palveluverkoston
luominen
Nuorten psykososiaalisten hoitojen
integrointi muuhun työhön

Toimenpiteet
Toimintasuunnitelman laatiminen
OYS erva:lle
Yhteistyön rakentaminen ja
vahvistaminen maakuntiin
Valtakunnalliseen yhteistyöhön
osallistuminen

Raportointijakson tilanne ja
jatkotoimenpiteet
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Perustaminen on edennyt
suunnitellusti
Kehittämisrakenteen valmistelu on
edennyt suunnitellusti
Työn pitkäjänteistä ylläpitoa on
alettu hahmottaa
Portaatonta palveluverkostoa on
alettu rakentaa
Yhteistyösuhteita on alettu kehittää

Raportointijakson tilanne ja
jatkotoimenpiteet
on tekeillä, vaatii tarkennuksia
pilottialueiden kanssa saatu yhteys,
yhteistyö jatkuu ja tarkentuu
osallistuminen yhteistyöpalavereihin
toteutunut, yhteistyö jatkuu
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Hankesuunnitelman mukainen
koulutusten toteutumisen
varmistaminen
Työvälineiden ja tilojen hankinta

koulutuksista tiedottaminen, niihin
rekrytointi ja koulutusten valmistelu
toteutunut suunnitelman mukaisesti,
työ jatkuu edelleen
työvälineet puuttuvat osittain,
toimivat työtilat puuttuvat osittain,
odotetaan hankintatoimiston
päätöstä mm. koneista

Ikäihmiset:
Hankekokonaisuuden eri osahankkeiden yhteisten liittymäpintojen ja tavoitteiden määritteleminen on
edennyt suunnitelman mukaisesti, hankehenkilöstö on kokonaisuudessaan rekrytoitu. Geriatrin
työpanoksen saaminen osahankkeelle vielä selvittelyssä.
Rekrytoidut ja nimetyt hankkeen avainhenkilöt ovat aloittaneet työnsä aktiivisesti alueellisesti
nykytilannetta ja kehittämistoimenpiteiden konkretisoimista tehden. Kehittäjäverkosto ryhmäytynyt ja
aloittanut työskentelyn. Tulevan hyvinvointialueen tasoista kehittämistyötä valmistellaan alatyöryhmien
nimeämisen kautta. Maakunnallista tilannekuvan tarkentamista osahankkeen osalta jatkettu,
kehittämistoimenpiteiden tarkempia työsuunnitelmien laadinta loppuvaiheessa. Yhteistyö muiden
osahankkeiden kanssa syventynyt, sparrausryhmä ryhmäytynyt ja työskentelee aktiivisesti,
arviointisuunnitelma laadittu. Hanke esitelty maakunnalle POPsote-hankkeen aloitusfoorumissa.
Tavoitteet
Syntyy monituottajuuteen perustuva
vaikuttava ja kustannustehokas
palvelujärjestelmä, joka huomioi
asiakkaiden yksilölliset tarpeet sekä
vahvistaa osallisuutta ja omasta
terveydestä ja hyvinvoinnista
huolehtimista.
Löytyy uusia, monipuolisia ja
entisestään laajentuvia ratkaisuja
ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Koko maakuntaan kehittyy
alueelliset erityispiirteet
huomioonottavat kotona asumista
mahdollistavat ja vaikuttavat kotiin
annettavat palvelut.
Pohjoispohjanmaanlaisen
ikääntyvän kotoa kotiin-palveluketju
toimii. Hytetyön, sosiaali-,
perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon välinen
työnjako toimii sekä asiakkaan että
palvelujärjestelmän edun
mukaisesti.

Raportointijakson tilanne ja
jatkotoimenpiteet
Alueelliset kehittäjät tekevät
nykytilannekartoitusta.
Alatyöryhmien organisoitumista
aloitettu. Palvelustrategiatyön
kanssa yhteistyö aloitettu mm.
kriteeri ja tietojohtamisen yhteisten
tavoitteiden osalta aloitettu.
Sparrausryhmä työskentelee
aktiivisesti.
Alueelliset kehittäjät tekevät
nykytilannekartoitusta.
Alatyöryhmien organisoitumista
aloitettu liittyen myös ennakoivien
palveluprosessien kehittämiseen.
Sparrausryhmä työskentelee
aktiivisesti.
Alueelliset kehittäjät tekevät
nykytilannekartoitusta.
Alatyöryhmien organisoitumista
aloitettu. Sparrausryhmä
työskentelee aktiivisesti.
Alueelliset kehittäjät tekevät
nykytilannekartoitusta.
Alatyöryhmien organisoitumista
aloitettu. Eri osahankkeiden välinen
yhteistyö jatkuu. Sparrausryhmä
työskentelee aktiivisesti.
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Koko maakunnassa otetaan
käyttöön digipalveluja vahvistamaan
asiakkaan osallisuutta ja
palvelujärjestelmän vaikuttavuutta.

Toimenpiteet
Työpaketti 1: KAAPOtoimintamallin sisällön määrittely
ja käyttöönotto
Palvelukriteeristöjen
yhtenäistäminen
-

Ennakoivien palvelujen ja
hytetoimintojen sekä
asiakkaan omahoidon
mahdollisuuksien
yhdistäminen Kaapoon
Maakuntalaisen
yhteydenottotapojen
moninaistaminen
(digipalvelut, omaolo)
Keskeisten asiakkuuksien
asiakaspolkujen määrittely
sekä asiakaspolkujen
hallinnan ja niihin liittyvän
osaamisen määrittely, RAI
arviointijärjestelmän käytön
periaatteet
palveluohjauksessa.
Työpaketti 2: Ympärivuorokautista
kotona asumista tukevat
toimintakäytännöt (Kotoa kotiinpalveluketju toimivaksi)
kotisairaalatoiminnan ja verkoston
kehittäminen/laajentaminen alueelliset
erityispiirteet huomioiden
24/7 kotihoidon
laajentaminen sisältäen
akuuttitilanteiden
(koti/hoivayksikkö)
toimintamallin luomisen ja
käyttöönotto alueelliset
erityispiirteet huomioiden
Kotikuntoutuskäytäntöjen
laajentaminen, osaamisen
vahvistaminen ja
etäkuntoutusmallin
pilotointi
-

Etäkotikäyntien
laajentaminen kotihoitoon
ja kuntoutukseen

Kehittämisohjelman tavoitteiden
tarkempi määrittely tehty ja
pilottiorganisaatiot alkavat olla
selvillä. Alatyöryhmä myös tähän
kokonaisuuteen käynnistymässä.

Raportointijakson tilanne ja
jatkotoimenpiteet

Tehdään yhdessä palvelustrategian
kanssa. Yhteistyö ja työskentely
käynnistynyt
Tehdään yhdessä Hyten,
Palvelustrategian sekä Digiosion
kanssa. Yhteistyö ja työskentely
käynnistynyt
Yhteistyö Digiosahankkeen kanssa
käynnistynyt.
Konkreettinen työskentely
käynnistyy KAAPOalatyöryhmässä.

Konkreettinen työskentely
käynnistyy Kotisairaala ja
akuuttitilanteet-alatyöryhmässä.
Konkreettinen työskentely
käynnistyy Kotisairaala ja
akuuttitilanteet-alatyöryhmässä.

Konkreettinen työskentely
käynnistyy Kuntoutus ja Kotihoitoalatyöryhmässä.

Konkreettinen työskentely
käynnistyy Kuntoutus ja Kotihoitoalatyöryhmässä.
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Työpaketti 3: Osaavan, riittävän ja
uuden työnjaon mallin omaksuva
henkilöstön määritteleminen
Ikäihmisten palveluiden Konkreettinen työskentely
henkilöstölle suunnattu
käynnistyy Osaaminen ja
osaamiskartoitus
henkilöstö-alatyöryhmässä.
-

-

-

-

Kartoituksen ja
kehittämistarpeiden
pohjalta laadittu
koulutussuunnitelma

Konkreettinen työskentely
käynnistyy Osaaminen ja
henkilöstö-alatyöryhmässä.

Ikäihmisten palvelujen
henkilöstörakennetarkastelu

Konkreettinen työskentely
käynnistyy Osaaminen ja
henkilöstö-alatyöryhmässä.

Innovatiivisen
vertaiskehittämisen
rakenteen luominen
Imagon nostattaminen

Työpaketti 4: Yhteiset tiedolla
johtamisen toimintamallit
Palveluiden saatavuutta,
vaikuttavuutta ja laatua
kuvaavien mittareiden
määrittely yhdessä
tietojohtamisen ja
palvelustrategian työn
kanssa
-

Esimiesosaamisen
vahvistaminen tiedolla
johtamisen näkökulmasta
RAI-arviointitiedon
hyödyntämisen määrittely

Konkreettinen työskentely
käynnistyy Osaaminen ja
henkilöstö-alatyöryhmässä.
Konkreettinen työskentely
käynnistyy Osaaminen ja
henkilöstö-alatyöryhmässä.
Konkreettinen työskentely
käynnistyy Tietojohtaminenalatyöryhmässä.

Konkreettinen työskentely
käynnistyy Tietojohtaminenalatyöryhmässä.
Konkreettinen työskentely
käynnistyy Tietojohtaminenalatyöryhmässä.

Hoitotakuu:
Lähtötilanteen selvitys on valmistunut ja jo valittujen hanketyöntekijöiden perehdytys toteutettu.
Lähtötilannetta kartoittava työ loppuvaiheessa kuten pitääkin, muutoin kehittämisohjelmassa pientä
käynnistymisviivettä edelleen, mm. rekrytointihaasteiden ja viivästymisen myötä.

Tavoitteet
Lähtötilanteen kartoitus
Toimintasuunnitelma
Sparrausryhmän toiminta
Aluekehittäjien toiminta

Raportointijakson tilanne ja
jatkotoimenpiteet
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Toimenpiteet
Verkostoituminen
Työntekijöiden perehdyttäminen
Alueellisten kehittämisen
painopisteiden selvitys
Alueellinen kehittämistyö

Raportointijakson tilanne ja
jatkotoimenpiteet

Vuosi 2020
9 10 11 12 1

Vuosi 2021
2

3

4

5 6

7

8

9 10 11 12

K

Muuta:
STM:n kanssa pidetty alueneuvottelutilaisuus 18.11.2020 ja yta-alueen neuvottelutilaisuus 20.11.2020
toteutuivat hyvin.
Samoin kokonaan etänä toteutettu POPsoten kokopäiväinen Aloitusfoorumi 24.11.2020 oli onnistunut ja
kuulijoita oli noin 200.

