Sote-palvelustrategia:
katsaus tuotoksiin, etenemiseen ja alueelliseen kehittämistyöhön
Yhteistyötilaisuus järjestöille 26.5.2021

Kehittämistyön päämääränä
on vahvistaa asukkaiden
hyvinvointia ja terveyttä.
Palvelustrategia on suunnitelma
Pohjois-Pohjanmaan tulevan
hyvinvointialueen
yhteensovitetusta
palvelukokonaisuudesta.
Palvelustrategian tavoitteena on
sitouttaa ja innostaa eri toimijoita
yhteiseen kehittämiseen.

hyvinvointialuestrategiaa

Hallituksen
esitys
8.12.

Lait
hyväksytään?

Luonnos

Yhteinen
työskentely
siirtyy syksyllä
vuorovaikutteiselle,
pelillistämistä
hyödyntävälle
verkkoalustalle

Painopisteiden ja
kärkitavoitteiden
tunnistaminen
Asukas-, henkilöstö- ja
järjestökyselyn analysointi

Uudistuvien työkalujen
hyödyntäminen
palvelutarpeiden ja
toimintaympäristön
muutosten ennakoinnissa
Yhteistyö verkostojen
kanssa: mm. POPsoten
osahankkeet, Tulevaisuuden sairaala, yrittäjät ja
palveluntuottajajärjestöt

Parhaillaan työstettävänä
1,5 miljardin euron
koetalousarvion laatiminen
ja rahoituksen tarkastelu
Asiantuntijaselvitys
järjestämisten tavoista
(oma toiminta, ostopalvelut,

ja
palvelujen verkostosta
palvelusetelit, avustukset)

Katsaus
palvelukriteeristöjen
yhtenäistämiseen
Mukana kansallisissa
kehittämisverkostoissa
(mm. asiakaspalaute ja
talous/hallinto)

Sote-palvelustrategian painopisteet ja
kärkitavoitteet

Osallisuuden arvot ja periaatteet palvelustrategiatyössä

Ihmislähtöisyys

Asukkaat ja asiakkaat ovat
kehittämistoiminnan
lähtökohta. Tämä näkyy
kaikessa tekemisessä:
yhteistyötilaisuuksista
asiakirjan muotoiluun.

Yhdenvertaisuus

Dialogisuus

Palvelustrategian
laatimisessa on hyödynnetty
alusta asti erilaisia
näkökulmia ja
asiantuntijuuksia.

Luottamus

Tiivis ja avoin vuoropuhelu eri
kumppanien kanssa, yhteistyön
kehittyminen prosessin
edetessä.

Vaikuttavuus

Yhteisen työskentelyn
perusteella muotoutuvat sotepalvelustrategian
painopisteet ja
kärkitavoitteet.

Sote-palvelustrategian osallisuustyössä:
• Valmistellaan yhdessä sotepalvelustrategiaa, johon eri toimijat
sitoutuvat
• Rakennetaan asukas- ja asiakasosallisuuden
yhteisiä toimintatapoja tulevan
hyvinvointialueen sote-palveluihin
• Luodaan yhdessä tekemisen toimintatapoja,
rakenteita ja toimintakulttuuria kohti uutta
hyvinvointialuetta

Aineisto: Pohjois-Pohjanmaan sote-palvelustrategian
painopisteiden ja kärkitavoitteiden muodostaminen

Kuntalaiset
ja asiakkaat

• Kuntalaiskysely
• Järjestökysely ja
järjestöjen
työpajojen
aineistot
• Nuorisovaltuustojen ja
vanhus- ja
vammaisneuvos
-tojen
työpajojen
aineistot
• Hyte-hankkeen
hyvinvointikysely

Henkilöstö,
henkilöstöjärjestöt

• Henkilöstökysely
• Henkilöstöjärjestöjen foorumin
aineistot
• Alueellisten
henkilöstöinfojen
aineistot

Luottamushenkilöt

• Yhteistyö-

Kunta- ja
sote-johto,
muut asiantuntijat
• Yhteistyö-

palaverit ja

palaverit ja

työpajat

työpajat

kunnissa ja

kunnissa ja

kuntayhtymissä:

kuntayhtymissä:

aineistot

aineistot

• Poliittisten
ohjausryhmien
taustakyselyt
• Alkuseminaarin
työpajan
aineisto
• Muut materiaalit

• Sote-ryhmän
taustakysely
• Sote-ryhmän
työpajan aineisto
• Alkuseminaarin

työpajan aineisto
• Hyte-työpajan
aineisto

POPsoten
osahankkeet

Soteyrittäjät

Järjestöt

• Taustakyselyt

• Järjestökysely

• Taustakysely

• Haastattelut

• Työpajat

• Yhteisten
kehittämispäivien aineistot

(tarkentuu)
• Työpaja
sparraus-

verkostossa

erilaisissa
rooleissa
toimiville
järjestöille

• Osahankkeiden
näkemykset
palvelustrategiatyöhön:
yhteistyöpalaveri
t ja kirjaukset
• Muut osahankkeiden
aineistot (esim.
kyselyt)

Aineistojen yhteenveto ja analyysi
Alueelliset näkökulmat

Kumppanien näkökulmat

Kuntalaiset ja asiakkaat
Henkilöstö, henkilöstöjärjestöt
Luottamushenkilöt
Kunta- ja sote-johto, muut
asiantuntijat
• Sote-yrittäjät
• Järjestöt
• POPsoten osahankkeet
•
•
•
•

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiset
sote-palvelustrategian painopisteet ja kärkitavoitteet
11

Kytkeytyminen
hyvinvointialueen
strategiaan

Järjestöjen näkökulmat sote-palvelustrategiaan
• Järjestöjen näkökulmia sotepalveluiden kehittämiseen on
koottu:
• Järjestöjen työpajoista
•
•
•
•
•

Järjestöjen alueverkosto (2 työpajaa)
Järjestöneuvottelukunta
Kokemustoiminnan ohjausryhmä
Paikallisyhdistysten työpaja (2 työpajaa)
Viittomakielisten työpaja

• Järjestökyselystä
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JÄRJESTÖKYSELY
• Kohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaalla toimivat
yhdistykset ja järjestöt, vastaajina hallitusten
jäsenet ja työntekijät.
• Toteuttajana POPsote-palvelustrategiahanke
• Toteutusajankohta: 13.4.-27.4.2021
• Tarkoitus ja tavoite: kerätä Pohjois-Pohjanmaan
yhdistyksiltä tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden
uudistamisen tueksi. Yhdistykset arvioivat
kyselyssä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä
osa-alueita yhdistyksen oman kohderyhmän
näkökulmasta.
• Kysely täydentää kuntalaiskyselyyn vastauksia:
tavoitteena saada järjestöjen kautta esille niiden
kuntalaisten ääntä, jotka eivät itse syystä tai
toisesta ole vastanneet kuntalaiskyselyyn.
• Kyselyyn vastasi 129 yhdistystä/järjestöä.
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Mikä tekee sosiaali- ja terveyspalveluista yhdistyksenne kohderyhmän
näkökulmasta erityisen hyvää?
JÄRJESTÖKYSELY

90

Osaava henkilöstö

78
73

Asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi
Nopea palveluihin pääsy

50
47
46
44
40
38
37

Palveluiden läheinen sijainti
Kyky kuunnella ja arvostava kohtaaminen
Saatu palvelu ja/tai hoito auttavat tilanteeseen
Saman työntekijän kanssa asiointi eri kerroilla
Asioiden eteneminen ensimmäisellä yhteydenotolla
Eri palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden
Ohjaaminen myös muuhun hyv. ja terv. edist. toim.

Vastaajien määrä: 129
Valittujen vastausten
lukumäärä: 601

Yhdistykset arvioivat
kohderyhmiensä
näkökulmasta tärkeimmiksi
erityisen hyvien sotepalvelujen ominaisuuksiksi
osaavan henkilöstön,
asiakkaan tarpeiden
kokonaisvaltaisen
huomioinnin ja nopean
palveluihin pääsyn.
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Palvelujen edullisuus

12
12
11

Ystävällinen palvelu
Kiireettömyyden tuntu
Sähköisten palveluiden toimivuus

3

Joku muu, mikä?
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Tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut on tarkoitus järjestää asiakkaan näkökulmasta
sujuviksi kokonaisuuksiksi. Mitkä asiat mielestäsi kehittäisivät palveluja yhdistyksenne kohderyhmän
näkökulmasta sujuvammaksi?
JÄRJESTÖKYSELY
76

Selkeä palveluihin ohjaaminen ja neuvonta

65

Ihmisen kohtaaminen ja elämäntil. huomioiminen kokonaisuutena

54

Saman työntekijän kanssa asiointi eri kerroilla

48
48
44
40
39
38

Lyhyemmät jonotusajat palveluihin
Julkisen, yksityisen sekt. sekä järjestöjen ja srk toimiva yhteistyö
Palvelujen sijainti lähellä kotia
Pereht. asiak. til. ennen tapaam., jotta asiat ehd. kesk. läpi
Amm. laajempi mahdollisuus hoito- ja palv.historian jakamiseen
Parempi pääsy erikoissairaanhoidon palveluihin

Vastaajien määrä: 129
Valittujen vastausten
lukumäärä: 601

31
29

Ohjaaminen myös muuhun hyv. ja terv. edist. toim.
Selkeämpi yhteistyö ja vastuunjako eri amm. kesken

22

Matalammat asiakasmaksut

18
15
14

Sujuvampi puhelinasiointi
Parempi asiakaspalveluasenne
Palvelujen esteettömyys

9
7
7

Sujuvampi sähköinen asiointi
Asiakkaan laajempi valinnanvapaus
Palvelun saaminen omalla äidinkielellä

1

Muuta, mitä?
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Järjestöt arvioivat, että
kohderyhmiensä
näkökulmasta palveluja
kehittäisivät sujuvammaksi
erityisesti selkeä palveluihin
ohjaaminen ja neuvonta,
ihmisen kohtaaminen ja
elämäntilanteen
huomioiminen
kokonaisuutena sekä saman
työntekijän kanssa asiointi eri
kerroilla.

Mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhdistyksenne kohderyhmän
näkökulmasta tärkeää saada lähellä kotia?
JÄRJESTÖKYSELY
Lääkärin ja hoitajan vastaanotto
Laboratorio ja näytteenotto
Hammashoito
Ikäihmisten kotihoito
Päivystyspalvelut
Terveysneuvonta ja terveystarkastukset
Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Kuntoutuspalvelut
Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut
Kotisairaalahoito
Röntgenpalvelut
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö
Ikäihmisten palveluasuminen ja perhehoito
Perustason vuodeosastohoito
Lasten ja nuorten sosiaalityö
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tuki- ja avopalvelut
Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen
Vammaisten sosiaalityö ja -ohjaus
Vammaisten asumispalvelut ja perhehoito
Seulontatutkimukset ja rokotukset
Lastensuojelu
Työ- ja päivätoimintapalvelut
Ikäihmisten laitoshoito
Työikäisten sosiaalityö ja -ohjaus
Työterveyshuolto
Vammaisten tehostettu palveluasuminen
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
Puhe- ja toimintaterapia
Erikoissairaanhoidon palvelut paikallisesti, mitä?
Vammaisten laitoshoito
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien laitoshoito
Muut, mitkä?

36
35
35
34
33
32
32
32
27
24
24
23
22
18
15
14
12
11
9
8
7
4
3
2
0
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40

43
43

67
63
61
56
52

115

79

Vastaajien määrä: 129
Valittujen vastausten
lukumäärä: 1071

Selvästi tärkeimmäksi
lähipalveluksi valikoitui
lääkärin ja hoitajan
vastaanotto. Seuraavaksi
eniten valintoja saivat
laboratorio ja näytteenotto,
hammashoito, ikäihmisten
kotihoito sekä
päivystyspalvelut.
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Ota kantaa seuraaviin sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja (internetissä olevat
palvelut) koskeviin väittämiin.
JÄRJESTÖKYSELY
Vastaajien määrä: 127

Nykyiset tarjolla olevat sähköiset sotepalvelut ovat yhdistyksemme
kohderyhmän näkökulmasta
helppokäyttöisiä
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Sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja
tulisi yhdistyksemme kohderyhmän
näkökulmasta lisätä

6

0

48

25

20

16

27

40

41

38

60

80

2 11

26
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Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

En osaa sanoa

Valittujen vastausten
lukumäärä: 259

Sähköisten palveluiden
helppokäyttöisyyttä arvioitaessa
vastaukset jakautuivat melko
tasaisesti väitteen kanssa jokseenkin
samaa sekä jokseenkin eri mieltä
olevien kesken. Noin puolet oli siis
sitä mieltä, että palveluiden
helppokäyttöisyydessä on
kehitettävää.

6

120

140

Vastaukset jakautuivat melko
tasaisesti myös sen suhteen, pitäisikö
sähköisiä palveluita yhdistyksen
kohderyhmien näkökulmasta lisätä.

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on parantaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa palveluihin.
Millä tavoin näet, että yhdistyksenne kohderyhmä voisi osallistua alueesi sosiaali- ja
terveyspalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon?
JÄRJESTÖKYSELY

73

Antamalla henkilökohtaisen palautteen palveluista

72

Vastaamalla asiakas- ja käyttäjäkyselyyn

66

Osallistumalla järjestön edustajana yhteiskehittämiseen
Toimimalla palvelujen käyttäjän roolissa ns.
kokemustoimijana palvelujen kehittämisessä

Valittujen vastausten
lukumäärä: 493

64

Osallistumalla asiakas- ja asukasraatiin, jossa arvioidaan
ja kehitetään palveluja

Vastaajien määrä: 129

56

Tuomalla esiin ideoita ja kehitystarpeita sähköisen
alustan kautta

Yhdistykset arvioivat
kohderyhmiensä
näkökulmasta tärkeimmiksi
osallistumiskeinoiksi
henkilökohtaisen palautteen
antamisen, asiakas- ja
käyttäjäkyselyyn vastaamisen
sekä osallistumisen
järjestöjen edustajana
yhteiskehittämiseen.

49

Osallistumalla kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen itselle
kiinnostavasta aiheesta

46

Osallistumalla nuorisovaltuustoon, vanhusneuvostoon tai
vammaisneuvostoon

34

Äänestämällä hyvinvointialueen vaaleissa mieleistä
ehdokasta

32
1

Muuten, miten?
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Mistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvästä asiasta kaipaisit
enemmän tietoa, jotta voisit välittää tietoa yhdistyksenne kohderyhmälle?
JÄRJESTÖKYSELY
76
73

Järjestöjen asemasta uudistuksessa
Lähipalveluihin liittyvistä ratkaisuista

58

Palveluihin liittyvistä valinnanmahdollisuuksista

Vastaajien määrä: 128

48
45
44
41
41
39
38
34
32

Yleisesti tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Sähköisistä palveluista
Yhdenvertaisuuden säilymisestä
Hoitotakuusta

Yhteistyöstä yksityisten ja järjestöpalveluntuottajien kanssa
Asukkaan näkökulman kuuntelemisesta
Palveluiden laatuun liittyvistä näkökulmista
Alueen käynnistämiseen liittyvien päätösten valmistelusta

Valittujen vastausten
lukumäärä: 638

Eniten lisätietoa
uudistukseen liittyen haluttiin
järjestöjen asemasta
uudistuksessa sekä
lähipalveluihin liittyvistä
ratkaisuista. Tietoa haluttiin
myös palveluihin liittyvistä
valinnanmahdollisuuksista
sekä yleistä tietoa
uudistukseen liittyen.

26
22

Hyvinvointialueen organisoitumisesta

Asiakasmaksuista

13

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksesta

8

Henkilöstön näkökulman kuuntelemisesta
Muusta, mistä?
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Järjestökyselyn tulosten hyödyntäminen
• Järjestökyselystä valmistellaan raportti, johon sisältyy mm.:
• Vastausten tulkinta koko maakunnan näkökulmasta
• Avoimien kysymysten vastausten koonti (avoimien kysymysten vastauksia ei ole
käsitelty tässä dia-sarjassa)

• Järjestökyselyn tuloksia hyödynnetään sote-palvelustrategian
kehittämistyössä sekä POPsoten eri osahankkeiden kehittämistyössä
• Järjestökyselyn raportti julkaistaan kesän 2021 aikana osoitteessa:
www.popsote.fi/sote-palvelustrategia
• Lisätietoja järjestökyselystä:
• Anu Vuorinen (anu.vuorinen@popsote.fi , 044 365 5473)
• Liisa Jurmu (liisa.jurmu@popsote.fi , 040 527 2578)
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Miten järjestöt voivat olla tulevaisuuden sotepalveluissa mukana?
Tiedon
tuottaminen
hyvinvoinnista ja
palveluiden
tarpeista

Kokemusasiantuntijoiden,
-toiminnan ja tiedon
hyödyntäminen
sote-palveluissa

Asiakasnäkökulman sekä
asiantuntijuuden
tuominen
palvelujen
kehittämiseen

Ennaltaehkäisevien ja
varhaisen
puuttumisen
palvelujen
vahvistaminen

Erityisasiantuntijuutta
vaativien
palveluiden
tuottaminen

Vapaaehtoisten
ammatillinen
ohjaus ja koulutus

Yhteistyö ja yhteiskehittäminen
sote-palveluiden
kanssa

Osatoteuttajana
erilaisissa
kehittämishankekokonaisuuksissa

Tuomalla
jäsenistöänsä ja
kansalaisia
mukaan sekä
heidän ääntään
kuuluviin

Erilaisten
toimintaryhmien
tarjoaminen
paikallisesti
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Miten asukkaat ja asiakkaat voivat olla mukana
kehittämässä sote-palveluita?

Kokemustiedon
kerääminen
asiakkaista ja heidän
tarpeistaan,
asiakkaiden ääni
kuuluviin

Kokemusasiantuntijoiden
mukaanotto sotepalveluihin ja
niiden
kehittämiseen

Vuorovaikutteiset
yhteistyötilaisuudet ja
työpajat asiakkaiden
kanssa

Palautteen
kysyminen ja sen
antamisen
helpottaminen

Palveluista
tiedottaminen ja
tätä kautta
asukkaiden
löytäminen eri
kanavia pitkin

22

Mitkä asiat tekevät hyvät palvelut järjestöjen
kohderyhmien näkökulmasta?
Kokonaisvaltainen
ja toimiva
palveluketju, jossa
järjestöt mukana

Palveluiden
saatavuus ja
saavutettavuus,
palvelut tarpeeksi
lähellä

Hyvä palveluohjaus

Matala kynnys
tarvittavan tiedon
saamiseen

Yhteistyö eri
palveluiden kanssa

Asiakkaiden
erityistarpeiden
tunnistaminen
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Nostoja viittomakielisestä työpajasta
 Tulkkauksen tulisi olla sujuvaa
 Selkeys siitä, kenen vastuulla tulkin hankkiminen on
 Potilastietojärjestelmiin tieto, jos potilas tarvitsee tulkkauksen sekä ohje siitä,
miten tulkki hankitaan
 Tulkin varaaminen ajanvarauksen yhteydessä
 Etätulkkipalvelut

 Julkisista tiedotteista (esim. korona, poliittiset päätökset) tulisi saada viittomakielisille
omat versiot
 Viestintään enemmän viittomakielistä infoa. Tekstikokoa tiedotteisiin isommaksi, jotta
huononäköisemmätkin näkevät lukea.
 Palautteen antamisen mahdollisuus palveluista myös viittomakielisille
 Viittomakielinen edustaja erilaisiin työryhmiin (POPsote), kokemusasiantuntijan ääni
kuuluviin. Myös kuurojen liiton tai Suomen kuurosokeiden yhdistyksen edustaja
työryhmiin ja -pajoihin.
 Terapiapalvelujen saaminen viittomakielellä
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Esimerkkejä sote-palvelustrategian painopisteistä
tausta-aineistoon pohjautuen

PohjoisPohjanmaa –
ihmistä
lähellä

Vaikuttavasti
yhdessä

Paras
porukka

Painopisteisiin liittyvät kärkitavoitteet
muotoutuvat työskentelyn edetessä

Rohkeasti
uutta

Esimerkkejä painopisteiden sisällöistä tausta-aineistoon pohjautuen
PohjoisPohjanmaa –
ihmistä lähellä

Vaikuttavasti
yhdessä

Rakennamme yhdessä
edellytyksiä hyvään
elämään.

Pidämme yhdessä huolta
hyvinvoinnista ja
terveydestä.

Meillä jokainen voi
osallistua ja vaikuttaa.

Rakennamme sujuvia ja
vaikuttavia palvelupolkuja
asiakkaiden tarpeisiin.

Toimimme asukkaita ja
asiakkaita kuunnellen.
Tuomme palvelut lähelle
ihmistä monipuolisilla
ratkaisuilla.
Luomme hyvinvointia,
turvaa ja terveyttä läpi
elämän.

Sovitamme yhteen
asukkaiden palvelutarpeet
ja hyvinvointialueen
voimavarat.
Luomme arvoa asukkaille
yhdessä yritysten ja
järjestöjen kanssa.
Vahvistamme
hyvinvointialueiden välistä
yhteistyötä.

Paras
porukka
Hyvinvoiva
henkilöstömme
muodostaa parhaan
porukan.
Osaavat
ammattilaisemme
mahdollistavat
onnistuneet
asiakaskokemukset ja
vaikuttavat palvelut.
Uudistamme yhdessä
osaamistamme.
Teemme merkityksellistä
ja laadukasta työtä
arvostetulla työpaikalla.

Rohkeasti
uutta
Meitä yhdistää halu
kehittää ja kehittyä.
Vahvistamme asukkaiden
hyvinvointia ja terveyttä
toimintatapoja, rakenteita
ja kulttuuria uudistamalla.
Hyödynnämme rohkeasti
sähköisiä palveluja ja uutta
teknologiaa.
Tieto ja tutkimus ohjaavat
toimintaamme.
Olemme suunnannäyttäjiä
muutoksissa.
Alueiden moninaisuus ja
hyvät käytännöt ovat
kehittämistyömme
vahvuus.

Kerro mielipiteesi ja
kehittämisehdotuksesi

strategiataloon ja
sote-palvelustrategian
painopisteisiin
POPsoten verkkosivuilla
palvelustrategian osiossa
https://popsote.fi/osahanke/sotepalvelustrategia/

