Tulevaisuuden sote-keskus –hanke
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Anna Jaatinen, hankejohtaja Satakunnan
tulevaisuuden sote-keskus -hanke,
anna.jaatinen@satakunta.fi

Hankkeiden kansallinen koordinointi
Rakenneuudistus
Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke

Sisältöuudistus
Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke

•

•

STM vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta ja
valvoo hankkeita
Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii ohjausryhmänä
ja sen alaisuudessa toimii koordinaatioryhmä

THL

•

•

STM ohjaa rakenneuudistushankkeiden
kokonaiskuvaa ja valvoo hankkeita
Alueellinen valmistelun jaosto koordinoi
rakenneuudistuksen etenemistä ja valmistelua

Alueellinen toimeenpano ja hanketuki
Ohjelman kansallinen viestintä

Osa-alue 1
Vapaaehtoinen
alueellinen valmistelu ja
hankekoordinaatio

STM
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen;
Tutkimus, kehittäminen, innovaatiot,
oppiminen (TKIO)

Viisi aluekoordinaattoria
Toimintakentät erityisvastuualueittain

Osa-alue 2
Johtamisen ja
ohjauksen kehittäminen

STM ja DigiFinland Oy
Alueellisen tietojohtamisen kehittäminen
(Toivo-ohjelman Virta-hanke)

Osa-alue 3
Toimintatapojen ja
prosessien uudistaminen
ja yhtenäistäminen
digitaalisin välinein

THL: Digitaalisten palveluiden
kehittämishankkeet osana Tulevaisuuden
sote-keskus –ohjelmaa.
DigiFinland: Omaolo.fi, 116 117, Sähköinen
perhekeskus
Digi- ja väestötietovirasto: Suomi.fi

Mahdollistavat
tulevaisuuden sotekeskus –hankkeen
toimintaa.

Kuva valtakunnallisesta Valtionavustushankkeiden kansallinen
koordinointi -kuvasta mukaillen.

VATEvalmistelu,
sotepalveluiden ja
kuntien sekä
alueiden
yhteistyö.

Satasoten hankeorganisaatio ja
sisällöllinen valmistelu

Hyvinvointialueen valmistelu
Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta.
Työskentely tapahtuu myös VATE:n alaisissa jaostoissa
sekä jaostojen työryhmissä.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)
Muutosjohtajat

Satasoten ohjausryhmä ohjaa ja sitouttaa soteuudistamista Satakunnassa.

Ohjausryhmä

Vastuuvalmistelijat

Johtoryhmä

Satasoten johtoryhmä vastata valmistelun
operatiivisesta johtamisesta sekä ohjausryhmän
päätösten valmistelusta. Johtoryhmä toimii VATE:n
poliittisena seurantaryhmänä

Palvelurakenneryhmä

Palvelurakenneryhmän valmistelee sisältö- ja
rakenneasiat johtoryhmän käsittelyyn ja tekee
hankkeisiin liittyviä päätöksiä laajasti kuntien ja sotekuntayhtymien ammattilaisten yhteistyönä.

Henkilöstöasiat

Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishanke

Kiinteä ja irtain omaisuus
•

Jaostot

Sopimukset

•
•

Talous

14 osahanketta
lähes 60
toimenpidettä
noin 30
vastuuhenkilöä

Osa-alue 1:
Vapaaehtoinen
alueellinen
valmistelu ja
hankekoordinaatio

Osa-alue 2:
Johtaminen ja
ohjauksen
kehittäminen

Osa-alue 3:
Toimintatapojen ja –
prosessien
uudistaminen ja
yhtenäistäminen
digitaalisten
välineiden avulla

Toiminnan ja hallinnon valmistelu

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hanke

Tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja
ratkaisujen selvittäminen
Pelastustoimi ja varautuminen

Tuki ja ohjaus kunnille
ja kuntayhtymille,
jotka kuitenkin itse
päättävät mitä
toimenpiteitä
tehdään

Oma hyvinvointi
–osa-alue

Kotiin annettavat palvelut
–osa-alue

Lapset ja nuoret
–osa-alue

Monialainen tiimityö
–osa-alue

Palvelukokonaisuudet
Asiakas- ja
palveluohjauksen
mallinnus
Asiakaspalautteen
sisällöt
Tiedolla johtaminen

Omaolo-palvelu,
päivystysapu 116117
Etäpalveluiden
kehittäminen
Liikkuvat palvelut,
konsultaatiomallit
Laadunhallintamalli,
ohjaus ja valvonta
Monialainen
kirjaaminen
Rakenteellinen
sosiaalityö

THL Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen seuranta kevät 2021
• Satakunta lähellä kansallista keskiarvoa
• Saatavuus
• AVOHILMO-tilastointi THL:

• Lääkärinkäyntiä odottaneet >7vrk 35%
• Kiireetön ajanvaraus sosiaalihuollon työntekijälle 4-6 arkipäivää

• Marraskuu 2021: 45% väestöstä asuu kunnassa, jossa lääkärille
odotusaika <7 vrk.

• Painopisteen siirtäminen ennakoiviin palveluihin

• Perheiden määrä kodin- ja lastenhoitopalveluissa maan
keskiarvoa enemmän 2019, laskenut 2020
• Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäyntejä paljon
• Ikäihmisistä kotona asuvia vähemmän kuin koko maassa
keskimäärin, kotihoidon piirissä kaikissa ikäryhmissä vähemmän
kuin maassa keskimäärin

• Palveluiden yhteen toimivuus

• Terveyspalvelut koki sujuvaksi 54 %
• Sosiaalipalvelut koki sujuvaksi 49 % (↑)
• Pompottelu haittasi 30% terveyspalvelut, 37 % sosiaalipalvelut

Satakuntalainen sote-keskus -muutos
• Asiakkaalla on omahoitaja/oma
työntekijä/case manager
• Asiakas ohjataan ottamaan aina
ensisijaisesti yhteyttä omaan hoitajaan
• Tavoitteena hoidon jatkuvuus

• Hoito/palvelu alkaa heti
ensimmäisellä kontaktilla
• Toisten ammattilaisten konsultointi
välittömästi on mahdollista

• Digitaalisten apuvälineiden tehokas
käyttö, Omaolo
• Monikanavaisuus
• Palvelu toteutuu kevyimmällä
mahdollisella tavalla

• Asiakassegmentointi
• Episodiasiat, pitkään palvelua
tarvitsevat, terveyshyötytiimi,
ikäihmisten tiimi

• Vaikuttavuuden parantaminen
• Asiakaslähtöinen terveys- ja
hoitosuunnitelma
• Valmentava ote, tuki
elämäntapamuutokseen,
• Viitekehys: Toipumisorientaatio, jaettu
päätöksenteko, empowerment,
systeeminen ajattelu

Tavoite: Oikea-aikainen vaikuttava apu

Perhekeskus-konsepti

Satakunnan
perhekeskuskehittäminen
LÄHTÖTILANNE
SYKSY 2020

Rauman perhekeskus
Huittisten
perhekeskus
Euran perhekeskus
Porin ja yta-alueen
perhekeskus
(verkostomainen malli)

Eurajoki, Harjavalta,
Kokemäki, Nakkila

Kessote 2021
suunnitteluvaihe

PoSa
suunnitteluvaihe
Säkylä
suunnitteluvaihe

SYKSY 2022 jokaisella
alueella toimii
perhekeskus ja
kohtaamispaikat

Kotiin annettavat palvelut osa-alue
• Kotikuntoutus-malli
• Arkikuntoutus, Tehokuntoutusjakso +
kuntoutus- ja arviointiyksiköt,
Etäkuntoutus, Etäkuntoutuspilotti
• Asiakkaan tarpeisiin ja toimintakykyyn
perustuva arjen Hyvinvointisopimus
• Omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen
• Kotihoidon kehittäminen ja ikäihmisten
palvelukokonaisuus
• Riittävä ja osaava henkilöstö
• 24/7
• Sosiaalityö, päihde- ja mielenterveystyö,
hammashoito, etähoito, akuuttitilanteet,
vammaispalvelut
• Kirjaamisen kehittäminen ja
yhdenmukaistaminen

• Kotisairaaloiden ja Kotihoidon yhteistyön
kehittäminen palliatiivisen- ja
saattohoidon osalta
• Kotisairaaloiden vapaaehtoistyön
Hyvinvointialueen malli; yhteistyössä
SRK, Satakunnan Syöpäyhdistys, OLKAverkosto sekä Saava-hanke
• Yhteistyö eri hankkeiden mm. SataKatihanke ja eri järjestöjen kanssa mm.
OLKA-verkosto
• TukeaKotiin –sivusto, maakunnallinen
palveluhakemisto (julkiset, yksityiset,
yhdistykset) –kotipesä?
• KotiTV-osana kotikuntoutusta

Tulevaisuuden ikääntyvien kotona
asumista tukevat palvelut -erillishanke
Osa tulevaisuuden sote-keskus –
ohjelmaa
Hankeaika 2022-2023, Satakunta
1,3 milj euroa
Jatkaa aiempaa kehittämistä
Satakunnassa
Edellisen hallituskauden I&Okärkihanke; Satakunnan
ikäihmisten yhteensovitettu
palvelukokonaisuus
suunnitelma, Satakunnan
ikästrategia 2019-2025
Tulevaisuuden sote-keskus hanke
Rakenneuudistuksen
kehittämishanke
Muut hankkeet
Kuntien oma kehittäminen

1. Kotona asumista tukevat
palvelut ovat asiakaslähtöisiä
Turvallisen kotona asumisen
varmistaminen
• Kotiin annettavien palveluiden
toimintamalli; monialainen yhteistyö,
konsultaatiomahdollisuudet,
osaaminen, liikkuvat palvelut,
kotihoidon tiimityömalli

3. Riittävä ja osaava henkilöstö
turvaa kotiin annettavien
palvelujen laadun
Riittävän resurssin varmistaminen
• Kotihoidon vähimmäisresurssin
täyttyminen, yhtenäinen laskentatapa
Johtamisen vahvistaminen

Teknologian hyödyntämisen käytänteet

Rekrytoinnin kehittäminen

2. Asiakas saa oikeat palvelut
oikeaan aikaan

4. Palvelujen laatu varmistetaan
järjestelmällisellä seurannalla

Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli ja
toiminnanohjausjärjestelmän hankinta
• Asiakkaalla yksi paikka, jonne ottaa
yhteyttä

Palveluiden laadun ja seurannan
toimintamalli
Laadun seurannan ja valvonnan yksikkö
Laatujärjestelmän hyödyntäminen

Ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen
palvelut
• Ehkäisevä päihde- ja
mielenterveystyö
• Koordinoitu verkostoyhteistyö
• Pakka-toimintamalli
• Varhaisen tuen menetelmät,
Valomerkki, Omin jaloin, puheeksi
otto, mini-interventio

• Elintapaohjaus
• Maakunnallinen Ankkuritoiminta
• Väkivallan ehkäisytyö
• Vanhemmuuden tuki

• Sidosryhmäyhteistyö
• Osallisuuden vahvistaminen (ml.
kokemustoiminta ja
vertaistoiminta)
• Asiakkaan ja ammattilaisen
vuorovaikutuksen menetelmät,
mm. motivoiva haastattelu

Yhteistyö kuntien ja muiden
sidosryhmien kanssa!

Hyvinvointijohtaminen: Aluevaltuusto Aluehallitus HVA
Hyvinvointialueen poikkihallinnollinen HYTETU-ryhmä (Strateginen ja operatiivinen edustus?)
(Hyvinvointialueen (ml. Pelastuslaitoksen), Satakuntaliiton, kuntien, työterveyshuollon (ml. Terveyspalveluyritykset), JYTRYN, AVI, poliisin ja apteekin edustus)

Kunta

Hyvinvointialueen HYTE-yksikkö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
johtaminen ja koordinaatio;
elintavat, ravitsemus, liikunta
Ehkäisevä päihde- ja
mielenterveystyön koordinaatio

Järjestökoordinaatio
Kulttuurihyvinvointi
Muut tehtäväalueet, esim. HYTE Forum

Ehkäisevä päihde- ja
mielenterveystyön verkosto

Ehkäisevä
päihde- ja
mielenterveys
yhteyshenkilö

Satakunnan järjestöjen
neuvottelukunta
Satakunnan
järjestöyhteistyöryhmä,
JYTRY
Teemaverkostot:
- PAKKA –työryhmät
- Maakunnallinen
ravitsemustyöryhmä
- Maakunnallinen
liikuntaverkosto
- Satakunnan
vanhusneuvosto

Hyvinvointialueen palvelutuotanto
LUONNOS!

Kunnan
järjestötoiminnan
yhteyshenkilö

Kunnan HYTETUrakenteet ja
työryhmä =
kunnan
johtoryhmä?

Järjestö

Nuorisotoimi
Liikunta- ja kulttuuri

EPT-ryhmä

Tekninen toimi

Neuvostot
LAPE-ryhmä

Jne

Muut alaryhmät

Kunnassa toimiva
järjestöfoorumi

Järjestö

Varhaiskasvatus ja
opetus

Järjestö

Alueellinen edustus

Hyvinvointialueen organisaation
HYTE-ryhmä ja yhteyshenkilöt
(kuntien sote toimialojen HYTE ja
EPT yhteyshenkilöt)

HYTE-koordinaattorien
verkosto

Kunnan HYTE
yhteyshenkilö

Kunnan hyvinvointitoimijat

KUNNAT

Työterveyshuolto /
apteekit

Seuraavaksi sote-keskuskehittämisessä
• Hyvinvointialueen valmistelu;
sisällöt

• Palvelukokonaisuuksien kokoamisen
aloittaminen (elämänkaari-malli)
• Yhteiset tavoitteet, toimintamallit,
konseptointi, mm.
• Sote-keskus
• Perhekeskus
• Ikääntyvien palvelut

• Horisontaalinen integraatio: So ja te
• Vertikaalinen integraatio: PTH ja ESH,
perus- ja erityistaso
• Siirtymien varmistaminen
• Sujuva konsultointi,
tarkoituksenmukainen työnjako

Sisältökehittämisen haasteena on
sote-ympäristön kriisiytynyt tilanne
• Koronapandemia
• Henkilöstöpula
• Pitkään jatkunut epävarmuus

• Hankeähky
• Kiire rakenteellisessa
valmistelussa

Ammattilaisten kannalta muutos on jatkuvaa, mutta mm. asiakaslähtöiseen ajatteluun pääseminen
vaatii paljon muutenkin haastavassa työtilanteessa

Kiitos!
Satasoten tapahtumakalenteri ja uutiskirjeet
https://satasote.fi/tapahtumat
https://satasote.fi/ajankohtaista/uutiskirjeet/
Tietoa sote-uudistuksen sisältökehittämisestä
https://soteuudistus.fi/palvelujen-kehittaminen

THL Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen
seuranta ja arviointi
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen seuranta ja
arviointi: Kevät 2021 (julkari.fi)

Anna Jaatinen
anna.jaatinen@satakunta.fi

