Palvelutuotannon prosessien organisoituminen

18.10.2021
Laaja poliittinen ohjausryhmä
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Linjauksia
Mitä on jo aikaisemmin linjattu?
 Järjestämisen malli
 Tuotannon toimialuejako: erityistason, ikäihmisten, perheiden, terveyden ja
sairaanhoidon, kehitysvammahuollon ja vammaispalvelun toimialue
 Matriiseihin sijoittuvat yhteiset palvelut ja tukitoiminnat

Mitä linjataan nyt?
 Toimialueiden alainen jako: palvelualueet
 Huomioitava on, että palvelualueiden jako ei suoraan ennakoi ja vastaa tulevaa
esihenkilörakennetta
Mitä ei linjata nyt?
 Palvelualuetason alla olevia tasoja (esimerkiksi missä neuvolat ovat tai minne
lastensosiaalityö sijoittuu)
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Johtamisvastuut alueellisen yhteensovittamisen näkökulmasta

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen
integroidut sote-palvelut

Sote-palvelualue
Oulu, Koillismaa, Oulunkaari,
Lakeus, Rannikkoseutu,
Oulun eteläinen

Yksikkötaso (sote-keskus)
Verkostomaisesti toimiva
sote-keskus, joka korvaa nykyiset
terveyskeskukset/-asemat ja mm.
erilliset sosiaalitoimistot

• Hyvinvointialueen kokonaisjohtaminen
• Järjestäjän ja palvelutuotannon yhteensovitettu
strateginen johtaminen
• Toimialueiden ja alueellinen yhteensovittaminen

• Palvelut alueellisesti ja
alueiden välisenä yhteistyönä
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Erityistason palveluiden toimialue

Somatiikka
•
•
•

•
•
•

Nykyinen PPSHP:n
somatiikan toimialue
Oulun kaupungin sairaala
Raahen aluesairaalan
polikliininen esh- ja
vuodeosastotoiminta
Oulaisten kaupungin alainen
vuodeosastotoiminta
Kuusamon kaupungin
polikliininen esh- ja
vuodeosastotoiminta
Muu perustason sote organisaatiossa tapahtuva
esh tasoinen toiminta

Ensihoito
•
•

Sote-valmiuskeskus

Pohjois-Pohjanmaan
ensihoitokeskus
OYS-Erva ensihoito
osaamiskeskus

5

Ikäihmisten palveluiden toimialue

Erityistason
palvelut

• Geriatrinen
osaamiskeskus

Yhteinen
osaamiskeskus

• Resurssipooli
• 24/7/365
etälääketieteellinen tuki,
tilannekeskus
• Digi toimintakeskus
• Turvapalvelut:
hälytyskeskus
• Toiminnanohjaus

Alueellisesti organisoituvat lähi- ja aluepalvelut

Yhteiset palvelut

• Asiakasohjausyksikkö
• Omais-ja
perhehoito
• Tukipalvelut
• Etäkotihoidon
koordinaatio
• Gerontologinen
sosiaalityö
• Apuvälineet
• Kuntoutus

Koillismaa, Oulunkaari, Oulu, Lakeus, Rannikko, Eteläinen

•
•
•
•

Ikä/seniorikeskus(e)
Kotiin annettavat palvelut, kotihoito
Ympärivuorokautiset hoito- ja hoivapalvelut
Vuodeosastot ja kotisairaala
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Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden toimialue

Erityistason ja
yhteiset palvelut

•

•

Psykiatrian
toimialue: psykoosit
ja nuorisopsykiatria,
mielialahäiriöt ja
akuuttipsykiatria,
lastenpsykiatria
Yhteiset sosiaali-,
päihde ja
mielenterveyspalvelut

• Perheiden palvelut:
lasten, nuorten, aikuisten palvelut

OT-keskus
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Perheiden ja psykososiaalisten palveluiden toimialue
LUONNOS
8.10.2021

Periaatteita:
• Jokaiselle alueelle tulee perustason palveluita jokaisen perhekeskuksen/sotekeskuksen palvelukokonaisuuteen (hoitaja-ohjaaja-taso vahvistaen tk-lääkärillä ja
sosiaalityöntekijällä)
• Jokaiselle alueelle tulee yksi aluekeskus, jossa vahvempi osaaminen ja asiantuntijuus
(erityistason osaamista vahvistetaan yhteisistä palveluista)
• Erityistason ja yhteiset palvelut tukevat em. Tasojen osaamista ja palveluita
• Palveluiden kokonaisuudet: lapset, nuoret, aikuiset ja perheet tarkentuvat sisältöjen
osalta valmistelun edetessä
Valmisteluresurssien tarve
• Jokaiselle alueelle aluevastaava
• Yhteisten palveluiden valmistelija
• Psykiatrian valmistelija
 edustavat laaja-alaista osaamista perheiden palveluiden kokonaisuudesta
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Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden toimialue

TTH

Digitaalinen sote keskus

•

Perustason
terveyden ja
sairaanhoidon
osalta

•
•
•
•

Vastaanottotoiminta
Suun terveydenhuolto
Vuodeosasto ja Kotisairaala
Infektioiden torjunta

Vuodeosastojen sijoittumisesta on erilaisia vaihtoehtoja, samoin
Raahen ja Kuusamon ympärivuorokautisen pth -päivystyksen osalta
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OTKes
kus

Erityistason
palvelut

Kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden
toimialue

Yhteiset palvelut

• Vammaispalveluiden
osaamiskeskus: Erityispalvelujen ohjaus,
neuvonta, arviointi ja päätökset

• Henkilöisen avun keskus: tuki,
järjestäminen ja organisointi eri toteutusmallit,
oma-avustajakeskus

• Kehitysvammahuollon toimialue:
tutkimus ja
kuntoutusarviointi
-palvelut,
kuntoutuspalvelut

• Asumispalvelut: vaativat asumispalvelut,
vaativa tilapäishoito, koordinointi

• Matkakeskus: organisointi ja

•
•
•
•

Arjen tuki ja ohjaus
Päiväaikaisen toiminnan palvelut
Lyhytaikainen huolenpito
Tuettu ja ohjattu asuminen ja asumisyksiköt

järjestäminen, matkojen koordinointi

• Perhe- ja omaishoidon keskus:
palveluiden organisointi ja järjestäminen

• Apuvälinekeskus: vpl ja shl, yhteistyö ja
koordinointi lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa

Prosessien yhteiset
HVA:lla
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