1

ETELÄ-SAVON UUSI SOTE PALVELUKONSEPTI PERUSTERVEYDENHUOLLON,
ERIKOISSAIRAANHOIDON JA SOSIAALIPALVELUJEN
INTEGROITU TOIMINTAMALLI
ESSO-HANKE
2014–2016

2

Tiivistelmä
Etelä-Savon uusi SOTE-palvelukonsepti- perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja
sosiaalipalvelujen integroitu toimintamalli- hanke (ESSO- hanke) toteutettiin ajalla 1.4.2013–
31.10.2016 Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Hanke sai rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriön
Kaste-ohjelmasta (75 %) ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä (25 %), kokonaisrahoitus oli 875 560
euroa.
Hanke toteutettiin perusterveydenhuollon yksikön johtamana ja se jakautui neljään
vastuualueeseen (sosiaalipalvelut, elektiivinen ja päivystysprosessi, mielenterveys- ja
päihdepalvelut ja kuntoutuspalvelut). Hankkeen tarkoituksena oli integroida SOTE:a kehittämällä
toimintaprosesseja asiakaslähtöisemmiksi ja sujuvimmiksi. Tavoitteita täsmennettiin ja
konkretisoitiin hankkeen kuluessa vastaamaan esiselvityksissä nousseita tarpeita ja muuttunutta
toimintaympäristöä. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä samanaikaisesti käynnistyneen
rakentamishankkeen kanssa (ESPER).
Esso-hanketta voidaan pitää onnistuneena hankkeena. Hankkeen lopputuloksena tavoiteltiin
toiminnallista SOTE- integraatiota, joka tuottaa sujuvia palvelupolkuja erilaisille asiakkuuksille.
Hankkeessa onnistuttiin yhtenäistämään eri yksiköiden toimintakäytäntöjä ja luomaan uusia
matalankynnyksen toimintamalleja. Hankkeessa edistettiin professioiden välistä ja sisäistä
integraatiota sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti.
Hankkeessa käytettiin osallistavia työmenetelmiä ja edistettiin yhteisen työn tavoitteellisuutta ja
asiakaslähtöisyyttä. Asiakkaita osallistettiin mm. asiakasraadeissa, yleisötilaisuuksissa ja heitä
otettiin
mukaan
toimintamallien
suunnitteluun.
Palvelumuotoilua
hyödynnettiin
asiakasymmärryksen lisäämiseksi ja luotiin pohjaa asiakaslähtöiselle toimintakulttuurille. Kaikissa
kehitetyissä toimintamalleissa koordinoitiin laajaa toimijaverkostoa ja toimittiin yhteistyössä
johdon kanssa. Kehittämistyön ja muutoksen onnistumisen kannalta ratkaisevaa oli toimijoiden
osallistuminen ja osallisuus kehitettävään asiaan ja johdon sitoutuminen.
Moni tuotos on kiinnittymässä ja jalkautumassa ESSOTE: n pysyväksi toiminnaksi, osa jää
mallinnuksen/suunnitelman asteelle ja osa odottaa sopivampaa hetkeä kehittyäkseen eteenpäin.
Keskeisinä tuotoksina syntyi yleistilalaskun ennakoiva toimintamalli, Sosiaali- ja kriisipäivystyksen
toimintamalli osana monitoimijapäivystystä, jalkautuvan vanhuspsykiatrian toimintamalli sekä
kotikuntoutusmalli. Näille yhteistä on asiakaslähtöisyys, palveluiden matala kynnys ja raskaiden
palveluiden välttäminen varhaisella tunnistamisella ja puuttumisella, moniammatillinen toiminta ja
erityisasiantuntijuuden saaminen perustyön tueksi.
ESSO-hankkeessa saatiin luotua pohjaa asiakaslähtöisemmälle palvelukulttuurille ja uudenlaiselle
tavalle tehdä töitä yhdessä. Hankkeessa kehitetty monitoimijainen päivystysmalli palkittiin
Innopalkinnolla syksyllä 2016 tunnustuksena monialaisesta palveluintegraatiosta.
Tästä on hyvä jatkaa.
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1. Johdanto
Etelä-Savossa on tunnistettu vahva tarve palveluiden uudistamiseen. Väestö ikääntyy nopeasti
vuoteen 2030 mennessä, samalla huoltosuhde heikkenee ja asiakkaat ovat yhä useammin
monenlaisten palvelujen tarpeessa. Palvelurakenne on osin raskas ja toiminta organisaatio- ja
professiolähtöistä. Monista kehittämishankkeista huolimatta toimintaprosessit ovat kankeita
eivätkä optimaalisesti vastaa palvelutarpeeseen. ESSO-hanke (Etelä-Savon uusi SOTEpalvelukonsepti- perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integroitu
toimintamalli) perustettiin tuottamaan integroituja, asiakaslähtöisiä toiminnallisia sisältöjä
alueellisen rakenteellisen integraation tueksi. Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelma myönsi
hankkeelle vuosille 2014 - 2016 valtioavustusta 656 670 euroa, jonka lisäksi omarahoitusosuus oli
(kunnat ja kuntayhtymien osuus) 218 890 euroa.
ESSO-hankkeen rinnalla Etelä-Savossa oli käynnistetty erillinen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ja
Mikkelin kaupungin investointihanke (Esper-hanke), jonka tarkoituksena oli tuoda Mikkelin
perusterveydenhuollon ja osin sosiaalihuollon toimijat keskussairaalan yhteyteen. Lisäksi ESSO hankkeen aikana valtakunnalliset SOTE-linjaukset julkistettiin ja Etelä-Savon alueella käynnistyi
ESSOTEkuntayhtymän
valmistelu.
Jatkuvasti
muuttuvassa
toimintaympäristössä
hankesuunnitelmaa tarkistettiin kahteen otteeseen vastaamaan valtakunnallisia ja alueellisia
linjauksia.
ESSO- hankkeessa keskityttiin kehittämään toimintaprosesseja asiakaslähtöisemmiksi yli
organisaatio- ja professiorajojen. Tämä edellyttää siirtymistä tuotantokeskeisestä ajattelusta
palvelukulttuuriin ja asiakkaiden palvelukokonaisuuksien hahmottamiseen. Hankkeessa opeteltiin
uudenlaisia tapoja tehdä moniammatillisesti yhdessä töitä ja ottaa asiakas aktiivisena toimijana
mukaan hoitonsa ja palveluittensa suunnitteluun.
ESSO-hankkeen kehittämiskohteet valittiin esiselvitysten jälkeen. Loppuraportissa on kuvattu
vastuualueittain (elektiivinen ja päivystysprosessi, mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalityö,
kuntoutus) keskeiset tulokset ja kehittämiskohteet sekä näiden merkitys ja jatkosuunnitelma. Moni
tuotos on kiinnittymässä ja jalkautumassa ESSOTE: n pysyväksi toiminnaksi, osa jää
mallinnuksen/suunnitelman asteelle ja osa odottaa sopivampaa hetkeä kehittyäkseen eteenpäin.

2. Tavoitteet
ESSO- hankkeen tarkoituksena oli sujuvoittaa asiakkaiden palvelukokonaisuuksia kasvattamalla
asiakasymmärrystä ja integroimalla ammattilaisten toimintaa. Kehittämiskohteet pyrittiin
valitsemaan siten, että toimintaa muuttamalla olisi mahdollista tuottaa lisäarvoa asiakkaille,
helpottaa ammattilaisten työtä ja tuottaa myös taloudellista hyötyä.

5

Hankkeen tavoitteet olivat:
 Palveluketjujen ja palvelujen sujuvuuteen liittyvien keskeisten haasteiden löytäminen ja
ongelmien ratkaiseminen
 Asiakasymmärryksen lisääminen ja hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä
 Erikoissairaanhoidolla, perusterveydenhuollolla ja sosiaalihuollolla on yhteisiä päämääriä ja
niiden keskinäinen yhteistyö tehostuu
 Tuetaan kuntoutuksen alueellista toiminnallista integraatiota. Kuntoutus otetaan keskeisesti
mukaan kaikkiin hoito- ja palveluprosesseihin
 Sosiaali- ja kriisipäivystyksen alueellinen toimintamalli mallinnetaan osana
monitoimijapäivystystä
 Tuetaan alueellista sosiaalityön toiminnallista integraatiota
 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon laitoshoitopaikkojen tarve vähenee
matalankynnyksen avopalveluita kehittämällä
 Sähköisten palveluiden mahdollisuudet huomioidaan osana uusia toimintaprosesseja
 Tiedolla johtamisen ja kehittämisen tukeminen.
Näitä tavoitteita konkretisoitiin vielä vastuualuittain. Katso tarkemmin vastuualueiden kappaleissa.

3. Hankkeen organisoituminen ja toteutus
Hankkeen resurssit:
 875 560 euroa (kasterahoitus + omarahoitusosuus)
 Hankejohtajana perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri omantoimen ohella
 4 kokopäiväistä hankekoordinaattoria yksi kullakin vastuualueella, Sosiaalipalvelut,
Elektiivinen ja päivystysprosessi, Mielenterveys- ja päihdepalvelut ja Alueellinen
kuntoutusprosessi)
 Lisäksi kotikuntoutusmallin kehittämiseen hankkeessa oli 60 % työpanoksella
kuntoutuksen asiantuntija
 Hankkeen alussa oli 2 määräaikaista hankekoordinaattoria, jotka tuottivat
hoitokeskuksen toimintamallin sekä päivystyksen esiselvityksen
 Hankkeen aikana kuntoutuksen ja sosiaalipalveluiden hankekoordinaattorit vaihtuivat
 Lisäksi hankkeen tukena toimi Perusterveydenhuollon yksiköstä ylihoitaja oman toimen
ohella.
Hankkeen koordinointi ja sisällöllinen ohjaus tapahtui perusterveydenhuollon yksiköstä.
Tavoitteiden toteutumista arvioitiin 2-3 kertaa vuodessa ohjausryhmässä, joka muodostettiin
alueen johtavista viranhaltijoista sekä yhteistyökumppaneiden ja rahoittajan nimeämistä
edustajista. Hankkeen työrukkasena toimi projekti ryhmä, johon hankejohtajan, PTH-yksikön
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ylihoitajan ja hankekoordinaattoreiden lisäksi kuului edustus ESPER-hankkeesta. Näiden lisäksi
pidettiin useita kehittämispäiviä sekä ideointi palavereja.
Hankkeen toteutus
Esso-hanke käynnistyi koordinaattoreiden kuntakierroksilla ja nykytilan kuvauksilla, joissa
selvitettiin palveluiden nykytilaa ja pyrittiin löytämään ne keskeiset asiat, joihin Etelä-Savon alueella
tulisi kiinnittää huomiota. Näiden pohjalta yhdessä toimijoiden kanssa valittiin konkreettiset
kehittämiskohteet. Pääpaino oli toimintamalleissa, joiden avulla on mahdollista sujuvoittaa ja
keventää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuja sekä lisätä niiden asiakaslähtöisyyttä.
Kehittämisessä oli läpileikkaavana teemana asiakasymmärryksen lisääminen sekä
toimintakulttuurin muutos kohti yhteisten tavoitteiden eteen toimimista. Palveluiden suunnitteluun
tuotiin diagnoosilähtöisen ajattelun rinnalle yksilöllisten voimavarojen ja tuen tarpeen arviointiin
perustuvaa ajattelua. Lisäksi hyödynnettiin palvelumuotoilun oppeja ja rohkeasti otettiin asiakkaita
mukaan työpajoihin ja perustettiin asiakasraatitoimintaa.
Työskentelytapa hankkeessa oli osallistavaa. Alueen toimijoita koottiin erilaisin teemoin työpajoihin
ja työryhmiin pohtimaan toimintamallien kehittämistarpeita, sisältöjä ja eritoimijoiden työnjakoihin
liittyviä kysymyksiä. Piloteissa harjoiteltiin konkreettisesti asiakaspinnassa moniammatillista
yhdessä tekemistä ja luotiin pohjaa asiakaslähtöisemmälle toimintakulttuurille. Lisäksi
hanketyöntekijät tapasivat kuntalaisia järjestämässään yleisötilaisuudessa ja paneelikeskustelussa
(Stella). Päivän aikana esiteltiin hankkeen tuotoksia ja kuultiin kuntalaisten ajatuksia
kehittämisalueista.
Organisaation johto ja hankekoordinaattorit työskentelivät yhteistyössä. Hankkeen tuotoksia
tarkasteltiin yhdessä ja sovittiin, miten niitä viedään eteenpäin. Konkreettista kehittämistyötä
tehtiin monien teemojen osalta tiiviissä yhteistyössä ESPER-hankeen kanssa (Liite 1,
Valtimotautipotilaan hoitopolku).
Hankkeessa tutustuttiin laajalti muualla tehtyyn kehittämistyöhön kehittämiskohteittensa osalta ja
piti verkostokokouksia muiden vastaavien hankkeiden (Keski-Suomen SOTE 2020 ja Siun SOTE)
kanssa hankeaikana. Lisäksi osallistuttiin valtakunnallisiin verkostoihin ja kehittämistyöhön.
Hankekoordinaattorit osallistuivat kansallisiin SOTE-tilaisuuksiin ja olivat mukana kahdessa
kansainvälisessä symposiumissa.
Hankkeessa tavoiteltiin uudenlaista palveluohjauksen mallia päivystyksen ja perusterveydenhuollon
vastaanottopalveluiden asiakkaille, jotka ovat vaarassa joutua palveluiden suurkuluttajien ryhmään.
Paljon palveluita käyttävien palvelutarpeita selviteltiin profiloimalla asiakkaat palvelumuotoilun
keinoin viiteen asiakasprofiiliin (Liite 2, Asiakasprofilointi). Samaa asiaa lähestyttiin myös
analysoimalla yksittäisten paljon päivystyspalveluita käyttävien tilanteita. Kun nämä havainnot
yhdistettiin
Parempi
arkihankkeessa
kehitettyyn
tunnistamistyökaluun,
saatiin
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yhteispäivystykseen prosessikuvaus riskipotilaiden tunnistamiseen ja palveluohjaukseen. (Liite 17,
Paljon palveluja käyttävien päivystysasiakkaiden tunnistamismalli)
Hankkeessa analysoitiin terveydenhuollon tietojärjestelmästä saatua ns. episodi (EPR) tietoa. (Liite
3, Suurkäyttäjä EPR-analyysi) Näitä tietoja uudella tavalla yhdistelemällä tavoiteltiin uusia työkaluja
paljon palveluita käyttävientunnistamiseen ja palveluiden kehittämiseen. Tuloksena syntyi
käyntimäärähälytys perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden käyttöön (Liite 4,
Käyntimäärähälytys perusterveydenhuollon avovastaanotolle ESSOTE).
Viestintä
Sisäistä viestintää hankkeessa toteutettiin sisäisellä uutiskirjeellä kokousten, projektiryhmien ja
ideointi palavereiden lisäksi. Ulkoinen viestintä yhteistyökumppaneille tapahtui lähinnä Innokylän
www.innokyla.fi, alueellisten videopalavereiden, ulkoisten uutiskirjeiden ja tiedotusvälineiden
kautta. Keskeisenä sekä sisäisen, että ulkoisen viestinnän kanavana on toiminut ESSO-hankkeen
lukuisat kehittämis- ja koulutustilaisuudet.
Yhteydenpito on ollut tiivistä alueen kuntien toimijoihin, joiden kanssa hanketta on konkreettisesti
viety eteenpäin. Hankejohtaja on pitänyt sairaanhoitopiirin johtoryhmän ajan tasalla ja eri
tilaisuuksissa myös luottamusmiesjohdolle esitellyt ESSO-hankkeen tilannetta. ESSO-hanke on
osallistunut aktiivisesti alueen SOTE-valmisteluun ja on ollut osaltaan vaikuttamassa ESSOTE:n
organisoitumiseen ja sisällöllisiin tavoitteisiin.

4. Elektiivinen ja päivystystoiminta
4.1.

Tavoitteet



palveluketjujen ja palvelujen sujuvuuteen liittyvien keskeisten haasteiden löytäminen ja
ongelmien ratkaiseminen siten, että elektiivisen ja päivystyspotilaan palveluketjuja on
sujuvoitettu ja uusia toimintamalleja on otettu käyttöön



iäkkään yleistilan laskun palveluketju on kuvattu sekä jalkautumista on tuettu



palvelutalojen,
kotihoidon
ja
terveyskeskusten
lääkäripäivystysmalli on kuvattu ja käynnistetty



ensihoidon, päivystyksen ja kuntien kotisairaalatoiminnan integroitumista on edistetty



alueellinen konsultaatiokäytäntö on kuvattu



päivystyksen nykytila ja kehittämistarpeet on kuvattu



hoitokeskuksen toimintamalli on kuvattu ja tuettu käyttöönottoa

vuodeosastojen

alueellinen
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asiakaskokemusta
on
hyödynnetty
palveluiden
kehittämisessä
tavoitteena
asiakasymmärryksen lisääminen ja hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä



asiakasraatitoiminta on pilotoitu ja edistetty sen vakiinnuttamista osaksi organisaation
perustoimintaa.

4.2.

Sisältö

Hoitokeskus
Hoitokeskuksen avaamista valmisteli ja suunnitteli hankekoordinaattori tehden esiselvityksen
potilaiden hoidon tarpeista, yksikön toiminnallisista tarpeista ja esityksen hoitokeskuksen
toimintamalliksi. Hoitokeskus avattiin saneerattuihin tiloihin 1.3.2015 ja toiminta on vakiintunut.
Hoitokeskukseen keskitettiin kaikki sairaalassa annettavat suonensisäiset lääkehoidot ja
asiakasryhmät, joiden hoito vaatii seurantaa ja tarkkailua siten, että heidät voidaan kotiuttaa
samana päivänä. Hoitokeskus on avoin yksikkö, jonka toiminta palvelee koko sairaanhoitopiirin
aluetta. Potilaille on luotu sujuva ja toimiva hoitoketju, jolla pyritään varmistamaan ensiluokkainen
palvelukokemus.
Henkilöstön toiminnassa on periaatteena selkeät pelisäännöt ja työnjako joustavan ja hyvän
työilmapiirin takaamiseksi. Henkilöstön voivavaroilla ja viimeisimmällä tieto-taidolla varmistetaan
osaaminen ja mahdollisuus oman työn kehittämiseen. Yhtenäinen, joustava ja avoin toiminta auttaa
myös kustannusten hallinnassa (Liite 5 Hoitokeskuksen toimintamalli).
Päivystysalueen nykytilan selvitys ja suositukset, asiakassegmentointi päivystysosastolla
Päivystystoiminta nähdään osana asiakkaan kokonaishoitoa, jossa sisältönä ovat tunnistaminen,
palveluohjaus,
jatkohoitoon
ohjaaminen
ja
läpimenoajan
tehostaminen.
Päivystysalueen esiselvitystyössä kuvattiin keskeisinä kehittämistarpeina, jotka ovat nousseet
NHG:n tekemästä selvitystyöstä, nykytilan kuvauksesta ja henkilöstökyselystä.


asiakkaiden hoidon sujuvoittamista edistäisi selkeämpi asiakassegmentointi (nopean/hitaan linjan asiakassegmentit), ajanvarauksen antaminen terveysasemille ja yhteistyön
tiivistäminen Ensineuvon kanssa yhteisiin tiloihin siirtymällä asiakkaiden nopeamman
yhteyden saamisen varmistamiseksi. Triagen ja yle-päivystyksen tulisi selkiyttää roolejaan ja
yle-päivystykseen tarvitaan riittävä henkilöresursointi. Mikkelin päiväpäivystys tulisi siirtää
yhteispäivystykseen. Lääkäreiden vastaanottohuoneita tulisi järjestellä uudelleen, että
kävelevät asiakkaat tutkittaan vastaanottohuoneissa. Sovittuja toimintamalleja ja
toimintaohjeita tulisi noudattaa. Lisäksi on tarvetta tiivistää yhteistyötä asiakkaiden
jatkohoitopaikoihin ja kehittää jatkohoitojärjestelyjä.
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Ensihoidon tulisi integroitua osaksi päivystysprosessia ja yhteispäivystystä.



Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoitoa sujuvoittaisi työnjaon ja toimintamallien
selkiyttäminen siten, että saisivat konsultaatioapua iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Em.
asiakkaat tarvitsevat valvotumpaa erillistä odotustilaa ja selviämisaseman.



Henkilöstö odottaa nykyistä enemmän tiedottamista, avointa keskustelua ja yhteishengen
luomista, sekä selkeämpää työnjakoa. Henkilöstö tarvitsee yhtenäistä johtamisjärjestelmää,
nopeaa ja läsnä olevaa johtoa, palautetta esimieheltä ja henkilöstön ideoiden ottamista
mukaan kehittämistyöhön.



Päivystysosastolla hoidetaan ja seurataan asiakkaita, jotka todennäköisesti kotiutuvat
kahden vuorokauden sisällä tai siirtyvät jatkohoitoon, kun sairaus ei edellytä sairaalahoitoa,
mutta hän ei pärjää kotona. Päivystävä lääkäri päättää asiakkaan siirtymisestä
päivystysosastolle ja vastaa siellä heidän hoidostaan. Tarvittaessa konsultoidaan ko.
erikoisalan takapäivystäjää. Päivystysosastolla on 19 paikkaa. Päivystysosastolle laadittiin
asiakassegmentointiohje lääketieteen erikoisalojen mukaisesti. (Liite 6 ja 7, Taulukko
päivystysalueen kehittämistarpeista, ehdotuksista, Päivystyksen potilassegmentointiohje).

Koordinoiva kotiutus, koordinoiva kotiutus kotiutussairaanhoitaja (KOKO-hoitaja)
Kaksi koordinoiva kotiutussairaanhoitajaa aloitti syksyllä 2014 uutena pilottitoimintana asiakkaiden
kotiutuksen ja jatkohoitoon siirtämisen tehostamisen yhdessä hoitohenkilöstön ja hoitavien
lääkäreiden kanssa. Hankkeessa mallinnettiin toimintatapa koordinoivalle kotiutukselle
keskussairaalan toimintaympäristöön ja he ovat työskennelleet kaikissa sairaalan yksiköissä.
Toiminnan tavoitteena on ollut järjestää potilaille turvallisempi ja hallitumpi kotiutus ja jatkohoitoon
siirtäminen yhteistyössä kuntien ja muiden jatkohoitopaikkojen kanssa sekä nopeuttaa
potilaskiertoa vuodeosastopaikkojen vähennyttyä tuottavuusohjelman tuloksena. Koordinoivan
kotiutuksen mallintamista ja kehitystyötä on tukenut jatkuva toiminnan arviointi. Arvioinnin
tuloksena todettiin mm., että tarve on yhdelle koko-hoitajalle. Koko-sairaanhoitaja on tehnyt
kotiuttamistyötä tiiviissä yhteistyössä SAS-toiminnan ja alueen jatkohoitopaikkojen kanssa. Hän on
rakentanut työvälineitä; mm. Effica-puuhun ajantasaiset tiedot alueen kuntien kaikista
jatkohoitopaikoista ja ns. ”tsekkilistat” asiakkaan sairaalaan tulotilanteelle ja lähtötilanteelle.
Toimintamallilla on yhdistetty alueen eri ammattilaisia tiiviimpään yhteistyöhön. Toiminnan
tuloksena kotiuttamisrohkeus on lisääntynyt ja päätökset kotiuttamisesta nopeutuneet. Asiakkaan
näkökulmasta toiminta on lisännyt palvelujen ohjauksellisuutta ja sairaalasta jatkoon siirtymisen
turvallisuutta. Koko-hoitaja on siirtynyt osaksi organisaation perustoimintaa, osaksi SAS-työtä.
Edellä kuvatun lisäksi koko-hoitaja on selvittänyt paljon päivystyspalveluja käyttävien potilaiden
profiileja (Liite 8, Koordinoivan kotiutuksen toimintamalli)
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Asiakasraati
Asiakasraadin toimintamalli kehitettiin hankkeen aikana ja raadin toiminta käynnistettiin uutena
toimintana. Pilottina käynnistyneen raadin toiminta sai alkunsa tarpeesta tuoda ikäihmisten
kokemustietoa integroituneen geriatrisen poliklinikan toiminnan kehittämiseen. Asiakasraadissa
on ollut 13 jäsentä ja se on kokoontunut neljä kertaa v. 2015–2016 jatkaen sairaalan
perustoimintana hankkeen jälkeen. Asiakasraadilta saatiin tietoa sairaalan tilojen viihtyisyydestä ja
liikkumisesta tiloissa, esteettömyydestä, opastuksesta ja hoito-ohjeiden käyttäjälähtöisyydestä sekä
ideoita sähköisten palvelujen kehittämiseen. Raadin aloitteesta lisättiin opasteita sairaalan tiloihin
ja sähköisesti avautuvat ovet sairaalan sisäänkäyntiin. ESPER -hanke sai ehdotuksia
sairaalakampuksen rakentamissuunnitelmiin ja käyttäjälähtöisiin tilaratkaisuihin. (Liitteet 9 ja10,
Asiakasraadin toimintamalli, Asiakasraadin esite).
Kotisairaalatoiminta
Mikkelissä, Pieksämäellä, Joroisissa ja Kangasniemellä ovat asiakkaat saaneet kotiinsa kotisairaalan
palveluja jo ennen ESSO-hanketta. Näissä kunnissa kotisairaala on toiminut kiinteässä yhteydessä
vanhuspalvelujen kanssa. Mäntyharju ja Juva käynnistivät ensihoidon kanssa integroidun
kotisairaalan toimintamallin terveydenhuollon vetovastuulla. Päiväaikaan kotisairaalaan palveluja
tuottaa kotihoito ja ilta-yöaikaan ensihoito. Mikkelissä ja Pieksämäellä on kotisairaalassa resursoitu
oma henkilöstö. Alueellisesti kotisairaalamallissa on kehitetty alueellinen antibioottihoidon
ohjeistus, hoitotarvikkeiden käyttöä on yhtenäistetty ja kotisairaalan maksuissa on edetty kohti
yhtenäisempiä alueellisia käytäntöjä. Ensihoidon kanssa on integroitu toimintaa aikaisempaa
enemmän sopimalla alueellisesti yhtenäisiä toimintatapoja. Ensihoidon käyttämä vierianalytiikka
tukee kotisairaalan asiakkaiden hoitoa. (Liitteet 11, 12 ja 13, Antibiootin valinta kotisairaalassa,
Kotisairaalaesite Mikkeli ja Kotisairaalaesite Mäntyharju).
Yleistilan lasku iäkkäällä palveluketjun kuvaus
Hankkeessa tuotettiin palveluketjukuvaus ja
arviointimalli iäkkään yleistilan laskun varhaiseksi
tunnistamiseksi.
Mallin
sisältö
perustuu
henkilöstökyselyyn, joka kohdennettiin iäkkäiden
hoitoa ja palvelua toteuttaville ammattihenkilöille
niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.
Henkilöstökyselystä nousi teemat (oheinen kuva),
joiden avulla toteutettiin työpajakokonaisuus.
Pajoihin osallistui 54 henkilöä, kahdeksassa
työpajassa. Teemoja ovat olleet terveys- ja
hoitosuunnitelma
(TERHO),
gerontologinen
sosiaalityö ja -kuntoutus, ravitsemus ja suun terveys sekä iäkkään psykosomaattinen tukeminen.
Palveluketjussa kuvattiin yhteiset periaatteet moniammatillisesti asiakkaan palvelupolun eri
vaiheissa. Hanke tuotti ennakoivan arviointimallin, oppaan ja arviointikiekon, jota on jaettu laajasti
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eri yksiköihin. Palveluketju on kuvattu Terveysportissa http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/shp01222
Liite 14, Yleistilalaskun palveluketju 22.11.2016).

Arviointikiekko (etu- ja takaosa).

Yhteinen työpajatyöskentely on yhdistänyt alueen eri ammattilaisia ja vahvistanut henkilöstön
osaamista yleistilan laskun tunnistamisessa. Mm. iäkkään palveluketjun eri vaiheissa TERHOsuunnitelman käyttöönotolla turvataan iäkkään optimaalinen hoito, kun hän joutuu
akuutisoituneen terveysongelmansa vuoksi sairaalahoitoon. Koko palveluketjussa on nähtävissä
hänen toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyvät keskeiset tiedot sekä suunnitelma palveluista ja
hoidosta. Toimintamallin jalkauttaminen käynnistettiin hankkeen loppuvaiheessa esimiehille ja
terveys- ja hoitosuunnitelmia tekeville lääkäreille ja sairaanhoitajille. (Liite 15, Opas Yleistilan laskun
arvioimiseksi).
Videovälitteinen etälääkäripalvelu
Hankkeessa pilotoitiin digitaalista etälääkäripalvelua pilotoitiin ajalla 1.4.–30.9.2016 neljässä
palvelutalossa Mäntyharjulla (Ruskahovi), Pertunmaalla (Rinnehovi ja läheisyydessä oleva
kotihoidon alue) ja Mikkelissä (Vuolingonhovin ja Graanin palvelukeskukset). Palvelutaloissa on
yhteensä 223 asukasta. Puhelinpäivystävä lääkäri oli palvelutalojen tavoitettavissa arkisin klo 16–22
ja viikonloppuisin klo 9-22 (la-su) ja hänellä oli käytössään Effica-potilastietojärjestelmä.
Videolaitteet toimitti Sencom Oy, josta saatiin em. palvelutalojen hoitopisteisiin videokamera,
digitaalinen stetoskooppi ja -otoskooppi sekä lääkärille tabletti etäyhteyden muodostamista varten.
Sencom Oy järjesti henkilöstölle laiteperehdytyksen ja käyttötuen sekä päivystävän palvelun
mahdollisiin teknisiin vika-ilmoituksiin.
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Pilotoinnin päätavoitteena oli puuttua iäkkään terveysongelmaan ennakoiden, jolloin voidaan estää
tilanteen paheneminen sairaalahoitoa vaativaksi. Pilotoinnilla tavoiteltiin palvelutalojen asukkaiden
parempaa elämänlaatua saavutettavilla lääkäripalveluilla, asukkaille laaditun terveys- ja
hoitosuunnitelman avulla suunnitelmallisempaa hoitoa, ensihoidon kuljetusten vähenemistä,
päivystyskäyntien ja osastohoitojaksojen vähenemistä, ensihoidon ja kotisairaalan nykyistä
tiiviimpää tukea palvelutaloille ja kustannussäästöjä. Henkilöstöä ohjeistettiin ja perehdytettiin
ennen pilotoinnin aloittamista (Liite 16, Videovälitteisen etälääkäripalvelun prosessimalli).
Jokaiseen palvelutaloon nimettiin vastuu- ja varavastuuhenkilö. Pilotointia edistettiin
systemaattisilla arviointipalavereilla.
Pilotoinnin aikana 30 asukasta sai terveysongelmaansa videovälitteisesti lääkärin konsultaation ja
hoidon. Tavallisimpia videovälitteisesti toteutettujen konsultaatioiden syitä olivat infektiot,
yleistilan laskuun liittyvät ongelmat, haavat ja lääkitysongelmat. Pilotointi on aktivoinut terveys- ja
hoitosuunnitelmien laadintaa palvelutaloissa. Arviointipalavereissa päivystävät lääkärit ja
hoitohenkilöstä kertoivat asukkaiden hoidon saatavuuden parantuneen ja helpottuneen.
Videovälitteisten konsultaatioiden kokonaismäärä oli pieni.
Digitaalisten laitteiden toiminta on ollut lähes moitteeton ja luotettava, lukuun ottamatta
alkuvaiheen muutamaa kuuluvuus- ja näköyhteysongelmaa. Henkilöstön mielestä laitteiden käyttö
on ollut helppoa. Hoitohenkilöstön mielestä asukasta helpottaisi, jos digitaalisen laitteiston voisi
siirtää akuutissa tilanteessa ikäihmisten asuntoon mieluimmin kuin sairas asukas kuljetetaan
hoitopisteeseen. Palvelutalon asukas on saanut lääkärikonsultaation jälkeisen hoidon talon
sairaanhoitajalta tai kotisairaalasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Yhteenvedon teknologian
käytettävyydestä tuotti Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkija (Liite 17, Raportti
puhelinpäivystävän etälääkäripalvelun pilotoinnista 1.4. - 30.9.2016).
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Paljon päivystyspalveluja käyttävien asiakkaiden tunnistaminen
Esso-hankkeen aikana päivystyksessä käyvien asiakkaiden määrää ja päivystyskäyntien sisältöä on
tutkittu ja seurattu palveluohjauksellisesta näkökulmasta. Kotiutusta koordinoivalla
sairaanhoitajalla on ollut avainrooli puuttua asiakkaan tilanteeseen ohjauksellisesti. Alkuoletus oli,
että iäkkäät käyttävät paljon päivystyspalveluja. Vuosien 2013–2015 tilastojen mukaan iäkkäitä on
ollut vähäisessä määrin päivystyksen asiakkaina ja he ovat tarvinneet hoitoa erikoissairaanhoidossa.
Tilastollisesti on seurattu määrällisiä käyntejä ja eniten päivystystä käyttävät 25–64 -vuotiaat
miehet, joilla usein on syrjäytymistä, asunnottomuutta, päihde- ja/tai mielenterveysongelmia sekä
tapaturma-alttiutta. Tilastoissa on nähtävissä myös moniongelmaisten, syrjäytymisvaarassa olevien
nuorten käyntimäärän kasvua. (Liite 18, Paljon palveluja käyttävien päivystysasiakkaiden
tunnistamismalli)

4.3.

Arviointi ja ehdotukset jatkokehittämiselle

Asiakasraadin käynnistyminen oli uusi toimintatapa ottaa mukaan palvelujen käyttäjät hoidon ja
palvelujen kehittämiseen. Asiakasraatitoiminnalla on tärkeä merkitys palveluohjauksellisesti, kun
halutaan kehittää asiakaslähtöistä ja optimaalista palveluihin ja hoitoon ohjautumista. Asiakasraati
toimii myös hyödyllisenä käyttäjälähtöisen arviointitiedon tuottajana ja viestintäkanava
kuntalaisille. Hyvinvointikampuksen suunnittelussa ja maakunnallisen sote-mallin mallintamisessa
tulee olemaan tarve substanssiltaan erilaisiin asiakasraateihin.
Kotisairaalatoiminnasta tarvitaan alueelle yhtenäinen toimintamalli, jonka perusteella tulee
määritellä tarvittavat sairaanhoitaja-resurssit. Kotisairaalan lääketieteellistä hoitoa tulisi johtaa
yleislääkäri (yleislääketieteen erikoislääkäri) yhteistyössä pediatrin, geriatrin ja/tai anetesiologin
kanssa. Kuntien kotisairaaloihin lähetettävien päivystysasiakkaiden hoitoon ohjaamista tulee
koordinoida
jo
päivystysalueella,
esim.
koko-sairaanhoitaja
ja/tai
kotisairaalan
vastuusairaanhoitajan toimesta. Kotisairaalatoiminta haastaa myös vuodeosastohoitoon tottuneet
asiakkaat miettimään uudella tavalla omaa hoitoaan ja kuntoutumistaan. Saattohoidossa olevien
kotisairaalan hoitoa tulee kehittää palliatiivisen palveluketjun periaatteiden mukaisesti, asiakkaille
tulee turvata hoitolinjausten mukainen hoito ja arvokas kuolema kotona. Kuntakohtaisen
kotisairaalan resursseja ja osaamista tulee tehdä tunnetuksi päivystysalueella ja muissa sairaalan
yksiköissä. Alueella tarvitaan yhtenäiset kotisairaalaan ottokriteerit, ohjeistukset ja maksut.
Videovälitteisen etälääkärikokeilun arviointitietoa tulee hyödyntää seuraavia käyttöönottoja
suunniteltaessa erityisesti käyttöönoton valmisteluvaiheessa. Mobiili videovälitteisyys esim.
päivystyksen lääkärille tai kuntoutuksen ammattilaiselle kotisairaalasta tai kotihoidon asiakastyöstä
varmistaisi mm. kotihoidon asiakkaille varhaisen intervention akuuttiin terveysongelmaan tai
alkaviin toimintakyvyn vajeisiin. Videovälitteisyyttä tulisi hyödyntää avopalveluissa
moniammatillisen osaamisen tuomiseksi asiakastyöhön.

14

”Yleistilan lasku iäkkäällä” palveluketjun kuvauksen työstäminen on ollut ”lähtölaukaus”
ikäihmisten toimintakyvyn varhaisen arviointimallin ja interventioiden mallintamiseen.
Arviointimallia tulee edelleenkin jalkauttaa ja sitouttaa esimiesten välityksellä ikäihmisten
palvelujen ja hoidon toteuttamiseen. Arviointikiekon mobiilimalli esim. kotihoidon työntekijöiden
gsm-puhelimissa olisi aina käyttöön otettava työkalu. Jokaiselle palveluntuottajalle (kunnat,
yksityiset ja järjestöt) ja jokaiseen tiimiin tarvitaan osaamisen vahvistamista iäkkään toimintakyvyn
ja yleistilan arviointiin. Ikäihmisten palvelujen suunnittelua ja toteutusta tulee muuttaa
asiakaslähtöiseksi ja moniammatilliseksi nykyisten professio- ja organisaatiolähtöisten mallien
sijaan.
Segmentaatio-ohje päivystysosastolla otettiin käyttöön osaston avaamisvaiheessa. Ohje ohjasi
alkuvaiheen toimintaa systemaattisesti eri erikoisalakohtaisesti asiakkaiden ottamisessa
päivystysosastolle. Kuitenkin sairaalan vuodepaikkojen vähennyttyä ohjetta ei ole pystytty
noudattamaan, koska päivystysosastolle on jouduttu ottamaan paikkapulan vuoksi vuodeosaston ja
teho-osastonkin potilaita hoitoon ja seurantaan. Esiselvitystyöt ovat edistäneet päivystysalueen
toiminnan kehittämistä sisällöllisesti. Asiakkaiden päivystyshoito nähdään aikaisempaa enemmän
osana hänen kokonaishoitoaan.
Yhteenvetona voi todeta, että tarvitaan selkeitä strategisia, hoito- ja palvelulinjauksia sekä
toimintaohjeita, joihin kaikki sitoutuvat. Kansalaisten omaa hoitoa ja palveluohjausta on
uudistettava niin että palvelut saadaan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Henkilöstön työtä on
kehitettävä nykyistä asiakaslähtöisemmäksi ja moniammatillisemmaksi sekä heidän osaamista on
vahvistettava. Systemaattinen ja napakka esimiestyö varmistaa henkilöstön työskentelyn
uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristössä.
Kansainvälinen näkökulma muutoksen edistämiseen integroituvassa toimintaympäristössä
Terveydenhuollon laatu ja turvallisuus -kongressissa Göteborgissa vahvistui näkemys, että
kansallisestikin olemme muutoksen edistämisen ja palvelujärjestelmän kehittämisen kärkijoukoissa.
Tilaisuudessa oli globaalisti asiantuntijaluentoja, joiden teemoilla oli yhteys organisaatiossamme ja
alueellamme tapahtuvaan integraatioon ja palvelujärjestelmän muutokseen.
Yksi kongressin keskeisistä teemoista oli muutoksen tarve – mitä sen edistäminen edellyttää? Sen
edistäminen edellyttää ”muutosagentteja” ja toiminnallisessa ajattelussa ”uutta voimaa”, jonka
tunnusmerkkejä ovat mm. avoimuus ja yhteistyö, jossa työyhteisön jäsenet ovat osallisina. Se on
yhdessä jaettua ja vastaa nykyhetken esille nostettuihin muutostarpeisiin. Muutoksen johtamisessa
tulee tunnistaa vanhan ja uuden voiman vastakkaisuuksia, jotka näkyvät mm ihmisten välisessä
vuorovaikutuksessa ja uudistamishalussa. Työyhteisöissä tarvitaan ”veneenkeikuttaja”, jotka
tunnistavat muutostarpeita ja nostavat niitä esille. Esimiesten tulisi mahdollistaa
”veneenkeikuttajien” uudistamisen halu haastaa työyhteisöjä toimintatapojen uudistamiseen.
Keskeistä on oman strategian luominen muutokselle, muutos lähtee minusta - teemme muutoksen
yhdessä! Luon muutoksen askel kerrallaan, muotoilen ajatteluani uudelleen, teen muutoksesta
rutiinia, hankin sosiaalista tukea ja opin parhailta.
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Laadun kehittäminen on hyvä tapa edistää muutosta terveyspalveluissa. Tärkeää on saada
kehittämisprosessi käyntiin selkeillä tavoitteilla ja johdetusti. Muutoksen edistämisessä keskeistä on
kansallisten laatustandardien luominen, joiden toteutumista valvotaan ja säädellään. Laadun
kehittämisessä johdon tulee tunnistaa, johdetaanko laadun kehittämistä tulosindikaattoreilla vai
nähdäänkö visioita paremmasta toiminnasta. Laadun kehittämisen lähtökohtana tulee olla
asiakas/potilaskeskeinen hoito. Kun kehitetään asiakaskeskeistä hoitokulttuuria, on selkiytettävä
mikä hoidossa jo toimii, visioidaan tulevaisuuden tila ja määritellä askelmerkit, joilla saavutetaan
tavoitetila yhdessä asiakkaan kanssa.
Asiakaskeskeinen toimintatapa vaatii tehokkaan
päätöksentekojärjestelmän, kaikilta luottamusta ja yhteistä tahtotilaa. Eri toimijat voivat
työskennellä eri tavoin asiakkaan tarpeista lähtöisin, mutta tavoite ja tulokset tulee olla yhteiset.

5. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
5.1.

Tavoitteet

Mielenterveys- ja päihdepalveluille on luotu alueellisia toimintamalleja





5.2.

Psykiatrista avohoitotoimintaa on kehitetty alueella siten, että painopiste on
uusissa avohoitopainotteisissa palveluissa; masennuksen hoidon kolmiomalli on
otettu alueella laajasti käyttöön ja psykogeriatrinen asiantuntemus on jalkautettu
peruspalveluiden tueksi.
Alueellisesti on kehitetty matalankynnyksen mielenterveyspalveluita, joita
psykiatrinen asiatuntemus tukee esim. nuorten mielenterveyspalvelut.
Päihdepalveluita alueella on kehitetty asiakasnäkökulmasta ja on laadittu
alueellinen päihdepalvelutarjotin, jonka avulla on määritelty lähi- ja yhteiset
päihdepalvelut.

Palveluihin pääsy helpommaksi

Hankkeessa tehtiin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalveluiden
nykytilakuvaus ja suositukset (Liite 19, Esso-hanke Mielenterveys ja päihdepalvelut
nykytilankuvaus).
Nykytilankuvaus
painottui
avohoitopalveluiden
tarkasteluun.
Palvelujärjestelmän todettiin nykytilankuvauksessa olevan hajallaan, pirstaleinen ja palvelut
olivat osin päällekkäisiä. Palvelujen selkiintymättömyys aiheutti asiakkaan ”väliin putoamista”
palvelujärjestelmässä. Palvelujen toteutuminen ei tapahtunut tarvelähtöisesti asiakkaan
kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Nykytilankuvauksessa ehdotettiin palvelujärjestelmän
selkeyttämistä ja yhtenäistämistä ehjäksi kokonaisuudeksi, jotta asiakas löytäisi tarvelähtöiset
palvelut.
Nykytilankuvauksen perusteella päädyttiin yhdessä johtavien viranhaltioiden kanssa siihen, että
kehittämistyön keskiöön nousi nuorten palvelut, masennuksen kolmiohoitomallin vieminen
kuntiin, vanhuspsykiatrian jalkautuminen peruspalveluihin ja päihdepalvelutarjotin.
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Palvelujärjestelmän
kehittämisen
työkaluksi
suositeltiin
nykytilankuvauksessa
palvelumuotoilua. Palvelumuotoilussa palvelun käyttäjä otetaan mukaan kehittämisprosessiin,
jossa yhdistyy kiinteästi ja toimivasti organisaation tavoitteet ja asiakasnäkökulma.
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä hanke kuuli asiakkaita ja tuki heidän
osallisuuttaan. Hankekoordinaattori haastatteli nykytilankuvausta varten asiakkaita ja
nuorisovaltuustoja. Käyttöön otettavia malliluonnoksia esiteltiin asiakasraadissa ja
nuorisovaltuustoille.
Masennuksen kolmiohoitomalli
Hankekoordinaattori teki bencmarking käynnit Jyväskylään ja Juvalle, jossa perehdyttiin
masennuksen kolmiohoitomallin käyttökokemuksiin. Hanke tuotti Innokylään masennuksen
kolmiohoitomallin käyttöönottosuunnitelman ja siihen liittyvän posterin (Liite 20, Posteri
Masennus potilaan hyvä hoito). Käyttöönottosuunnitelman mukaisesti hankekoordinaattori teki
kuntavierailuja
alueen
mielenterveystoimistoihin,
joissa
esiteltiin
masennuksen
kolmiohoitomalli ja mallin käyttöönottosuunnitelma. Toimijoiden kanssa yhdessä pohdittiin
heillä käytössä olevia masennuksen kolmiohoitomallin elementtejä, joita olivat mm.
omahoitajuus ja verkostojen välinen yhteistyö. Joihinkin kuntiin tehtiin useampia kuntavierailuja
ja työstettiin mallin käyttöönottoa, mutta mallia ei voitu ottaa käyttöön organisaatiomuutoksen
tai lääkäripulan vuoksi.
Masennuksen kolmiohoitomallia on käytetty Juvalla vuosia ja siitä on osoitettavissa
kustannushyötyjä. Hankkeen aikana mallin otti soveltuvin osin käyttöönsä Mäntyharju ja
Kangasniemi. Hanke järjesti alueellisen koulutustilaisuuden masennuksen hoidosta. Koulutus
vahvisti perusterveydenhuollon toimijoiden masennuspotilaan tunnistamista ja potilaan
hoitoonohjausta. Masennuksen kolmiohoitomallin avulla edistettiin sähköisten palveluiden
käyttöä osana palveluprosesseja. Tällainen palvelu on mielenterveystalo.fi.
Päihdepalvelutarjotin
Hankkeen alussa järjestettiin johtavien viranhaltijoiden kehittämistyöpaja. Kehittämistyöpajaan
toimijat olivat saaneet ennakkotehtävän, joka pohjautui nykytilankuvaukseen.
Kehittämistyöpajassa ei löytynyt yhteistä ymmärrystä sille, mitä hankkeessa lähdetään viemään
eteenpäin päihdepalveluiden osalta. Hankkeessa päätettiin tutustua valtakunnallisiin
päihdepalveluihin. Hankekoordinaattori teki benc- marking käynnin Seinäjoen päihdeklinikalle,
jossa toiminta oli muuttunut avohoitopainotteiseksi 2014 ja Eksoteen, jossa oli yhdistetty
mielenterveys- ja päihdepalvelut. Seuraavassa vaiheessa hanke koollekutsui päihdepalveluiden
toimijoita Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelta. Toimijoiden tapaamisessa esiteltiin Seinäjoen
toimintamalli ja sovittiin, kuinka jatketaan alueellisten päihdepalveluiden kehittämistä sekä
nimettiin päihdepalvelutarjotin työryhmä.
Päihdepalvelutarjotin työryhmän kehittämisen lähtökohtana oli palveluiden tarkastelu
asiakasnäkökulmasta. Päihdepalvelutarjottimen avulla tuotettiin tietoa asiakkaan tarvitsemista
palveluista ja kuvattiin lähi-ja yhteiset palvelut sekä aukaistiin asiakasprofiilit. Tavoitteena
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työryhmätyöskentelylle oli, että asiakkaat pääsevät oikea-aikaisesti ja sujuvasti palveluihin (Liite
21, Päihdepalvelutarjotin syyskuu 2016).
Päihdepalvelutarjottimen työryhmän työskentely eteni prosessinomaisesti ja siinä
hyödynnettiin palvelumuotoilun elementtejä soveltuvin osin. Työryhmän tapaamisten välissä
toimijat työstivät ennakkotehtäviä omissa toimipisteissään. Hankekoordinaattori valmisteli
ennakkotehtävien pohjalta työryhmän sisällön. Työryhmän työskentelyn aiheita olivat
asiakaskeskeisyys, asiakasprofiilien ja asiakasprosessin avaaminen sekä palvelutapahtumien
tarkastelu. Hankekoordinaattori osallistui hanketyön aikana palvelumuotoilukoulutukseen,
jonka kehittämistehtävänä oli päihdepalvelutarjotin. Hanke järjesti asiakastyöpajan, jonka
tavoitteena oli saada asiakkaita mukaan kehittämistyöhön ja kuulla heidän näkemyksiään
toimijoiden kokoamasta päihdepalvelutarjottimesta. Asiakastyöpajan tuloksena muodostui
näkemys asiakaskeskeisyydestä ja avaintekijöistä palveluprosessin sujuvoittamiseksi.
Päihdepalvelutarjottimen avulla tuettiin alueellista ja eri ammattikuntien välistä integraatiota.
Työryhmän työskentelyyn osallistui alueellinen ja laaja-alainen verkosto. Verkosto koostui
sosiaalipalveluiden-, perusterveydenhuollon-, erikoissairaanhoidon- ja kolmannen sektorin
toimijoita. Päihdepalvelutarjotin esiteltiin toimijoille, jotka työskentelivät mielenterveys-,
päihde- ja sosiaalipalveluissa. Tapaamisessa avattiin eri alojen rajapintoja asiakasnäkökulmasta
ja pohdittiin yhteistyötä laaja-alaisesti. Tapaamisen pohjalta jatko- työstettiin
päihdepalvelutarjottimen asiakasprofiileja ja avattiin yhteistyöasiakkaan profiilia tarkemmin.
Kehittämistyössä pyrittiin edistämään toimintakulttuurin muutosta päihdeasiakkaan
palveluketjussa ja tukemaan varhaista puuttumista sekä päihdeongelman tunnistamista.
Hankkeessa tuettiin ja juurrutettiin ” ota puheeksi ”-mallin käyttöönottoa keskussairaalassa.
Juurruttaminen sisälsi osallistumisen kolmen osaston ja päivystyksen osastotunneille ja ”ota
puheeksi”- verkkokurssin esittelyn.
Hankkeen aikana tuettiin päivystystä ottamaan käyttöön yli 15-vuotiaiden tapaturmaasiakkaiden puhallutukset. Yhdessä työstettiin tietohallinnon ja päivystyksen toimijoiden kanssa
yhtenäisiä kirjaamiskäytäntöjä. Kirjaamiskäytännöt sisälsivät puhallutusten tilastoinnit, ota
puheeksi-mallin ja jatko-ohjauksen.
Ikäihmisten alkoholinkäytön tunnistamista ja puheeksi ottamista vahvistettiin mm, ohjaamalla
käyttämään ikäihmisten alkoholimittaria. Hankekoordinaattori teki kuntakierroksen
vanhuspalveluiden kotihoidon ja palveluasumisen tiimeihin. Kuntakierrosten yhteydessä
kerrattiin mittarin käyttöä ja pohdittiin päihdeasiakkaan kohtaamista. Alueellisesti järjestettiin
koulutus ikäihmisten alkoholikäytön tunnistamisesta ja kohtaamisesta.
Mikkelin kaupungin päihdeohjaajan kanssa tehtiin kuntakierroksia Juvan, Mäntyharjun ja
Kangasniemen yläkouluihin. Kuntakierroksilla esiteltiin Örebro-vaikutteisten vanhempainiltojen
toimintamallia ja näin vaikuttamista vanhempien asenteisiin päihteitä sekä niiden käyttöön.
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Vanhuspsykiatrian jalkautuminen peruspalveluihin
Nykytilankuvauksessa ikäihmisten palveluketjun vahvuudeksi nousivat toimivat konsultaatiot ja
vanhuspsykiatrian työryhmän palvelut. Haasteeksi osoittautui hoidon porrastus.
Hanke kokosi vanhuspalveluiden toimija pohtimaan vanhuspsykiatristen palveluiden
jalkautumista peruspalveluihin ja sopimaan pelisäännöt palvelun käytölle. Hankekoordinaattori
teki kuntakierroksen alueen kotihoidon ja palveluasumisen tiimeihin yhdessä vanhuspsykiatrian
hoitajan kanssa. Kuntakierroksella esiteltiin vanhuspsykiatrisen työryhmän toimintaa ja käytiin
läpi asiakastapauksia sekä tuettiin vanhuspsykiatrisen palvelun tunnettavuutta ja toimijoiden
välistä yhteistyötä.
Hankkeessa tuotettiin ohje vanhuspsykiatrian palveluihin ohjautumisesta (Liite 22, Ohje:
Vanhuspsykiatrian palveluihin ohjautuminen). Ohje jaettiin sähköisesti alueen toimijoille ja
liitettiin Efficaan. Ohje pyrkii mahdollistamaan sen, että toimijat voivat ottaa matalalla
kynnyksellä yhteyttä vanhuspsykiatrian jalkautuvaan työryhmään ja saada neuvoja potilaan
jatkohoitoon ohjaamiseen. Se tukee myös vanhuspsykiatrian palveluiden jalkautumista
kotihoitoon ja palveluasumiseen. Ohjeen käyttö vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja
asiakaslähtöisyyttä sekä palvelun oikea-aikaisuuden.
Hanke koollekutsui vanhuspalveluissa työskentelevät toimijat kehittämistapaamiseen, jossa
käytiin läpi vanhuspsykiatrisen palvelun käyttökokemuksia sekä jatkokehittämisideoita. Ohje on
edistänyt toimijoiden välistä yhteistyötä ja integraatiota.
Nuorten alueelliset mielenterveys- ja päihdepalvelut
Nykytilankuvauksessa nuorten mielenterveyspalveluiden vahvuudeksi muodostui käsitys
toimijoiden runsaasta määrästä ja palvelurakenteen mallista. Nuorten palveluketjun kriittiseksi
kohdaksi muodostui nuoren näkökulmasta hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy sekä palveluiden
hajanaisuus.
Palveluketjun
toteutumisen
uhkakuvaksi
muodostui
erikoissairaanhoitopainotteisuus ja toimijoiden resurssien epätasapaino.
Esso-hankeen järjestämässä ylempien toimijoiden työpajassa nuorten alueelliset mielenterveysja päihdepalvelut nimettiin alueelliseksi kehittämiskohteeksi. Hankkeen seuraavassa vaiheessa
Esso-hanke koollekutsui alueellisen nuorten mielenterveyspalveluiden työryhmän. Työryhmässä
esiteltiin tulevaisuuden palveluiden visio, joka pohjautui toimijoille annettuun
ennakkotehtävään ja nuorisovaltuustojen haastatteluihin.
Yhdessä toimijoiden kanssa sovittiin jatkotyöskentelyn tapahtuvan pienemmässä työryhmässä.
Alueellisen työryhmän jäsenet olivat kouluterveydenhuollosta, oppilashuollosta,
työvoimapalveluista, nuorisotoimesta, sosiaali-ja perhepalveluista, perusterveydenhuollosta ja
erikoissairaanhoidosta.
Lopullinen toimintamalli nuorten alueellista mielenterveys- ja päihdepalveluista muodostui
työrukkasen työskentelyn tuloksista, toimijoiden sekä nuorisovaltuustojen palautteen pohjalta.
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Toimintamallia täydennettiin avaamalla tarkemmin nuorten parissa tehtävällä päihdetyöllä ja
kuvaamalla jakautuva työ syvemmin (Liite 23, Nuorten toimintamalli 6.9.2016). Mallin tarkoitus
on madaltaa kynnystä, mahdollistaa palvelujen oikea-aikainen saatavuus sekä yhdistää
ammattilaisten työtä siten, että tuloksena on eheä palvelukokonaisuus asiakkaan kannalta.
Ohjaamo-hankkeen kanssa järjestettiin nuorten toimijoiden kehittämistyöpaja, jonka
tavoitteena oli luoda konkreettisia keinoja nuoren auttamiseksi asuinpaikasta riippumatta.
Ohjaamo hanke jatkaa asian työstämistä toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös alueen
muiden hankkeiden kanssa, jotka toimivat nuorten parissa. Hankkeet järjestivät tapahtuman
”mitä minulle kuuluu”. Tapahtumassa hankkeet esittelivät tuotoksiaan nuoren näkökulmasta.
Esso-hanke esitteli nuorten alueelliset mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä
monitoimijapäivystyksen toimintamallin.
5.3.

Arviointi ja ehdotukset jatkokehittämiselle

Ulkoisessa arvioinnissa todettiin, että hankkeen toteutumiseen on vaikuttanut toimijoiden
epävarmuus siitä, millainen organisaatiomuutos on tulossa. Kehittämistyöhön on lähdetty
hitaasti mukaan.
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyössä on toteutettu asiakaslähtöistä
lähestymistapaa. Toimijat ovat alueellisesti ja laaja-alaisesti työskennelleet yhdessä. Toimijat
ovat
olleet
perusterveydenhuollosta,
sosiaalipalveluista,
erikoissairaanhoidosta,
sivistystoimesta ja kolmannelta sektorilta. Työskentelyn tuloksena on syntynyt yhteistä
vuoropuhelua, jossa asiakas on ollut keskiössä. Työskentelyprosessit ovat olleet osallistavia ja
systemaattisia. Yhteisen vuoropuhelun tuloksena saatiin lisäymmärrystä asiakaslähtöisyydestä
ja palvelurakennetta tarkasteltiin eri tavalla. Työskentelyn tuotosten käyttöönotto on vielä
keskeneräistä ja toimintakulttuurien muutos hakee muotoaan. Hankkeessa tehtiin laaja-alaista
asenteellisen muutoksen valmistelutyötä. ESSOTE:n organisaatiossa on mahdollisuus jatkaa
Esso-hankeen aloittamaa asiakaslähtöistä kehittämistyötä. Alueellisesti on hyvä jatkaa
asiakaslähtöisemmän toimintakulttuurin kehittämistä, joka takaa asiakkaalle sujuvammat ja
selkeämmät palveluketjut.
Mielenterveysja
päihdepalveluiden
kehittämisessä
pyrittiin
työskentelemän
asiakasrajapinnassa ja asiakaslähtöisesti. Työpajoissa tunnistettiin asiakasprofiilit ja niiden avulla
hahmottuivat palvelutarpeet. Jatkossa on hyvä avata profiileja tarkemmin ja kuvata profiileille
palvelukokonaisuudet. Asiakasymmärrys on lisääntynyt ja tullut näkyväksi hanketyön aikana.
Työryhmä työskentelyssä muodostui käsitys, että toimijat ajattelevat vastuutyöntekijän roolia
eritavalla. Asiakaslähtöisen palvelun kannalta on tärkeää tarkastella sekä avata
vastuutyöntekijän roolia ja asemoitumista suhteessa asiakkaaseen. On syytä tarkastella myös
sosiaali- ja terveyspalveluiden rajapintaa vastuutyöntekijän näkökulmasta.
Jatkokehittämisen haasteena on palveluiden uudelleen asemointi asiakaskeskeiseksi ja
asiakaskokemuksen ymmärtäminen sekä hyödyntäminen palvelujen sisältöjä kehitettäessä.
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Kehittämistyön tuloksena syntyi:







Päihdepalvelutarjotin, jossa profiloitiin asiakkaita ja tarkasteltiin syvemmin
yhteistyöasiakkaan profiilia. Jatkossa kannattaa hyödyntää tätä profilointia, kun
päihdepalveluita jatko kehitetään. Profilointi auttaa toimijoita tunnistamaan ja
ohjaamaan asiakkaita palveluissa.
Nuorten alueelliset mielenterveys- ja päihdepalvelut. Nuorten palveluiden osalta
alueellisesti ei saavutettu yhteistä näkemystä siitä, miten palvelut tulisi nuorille järjestää.
Sen eteen tulisi vielä työskennellä.
Vanhuspsykiatrian jalkautumisen toimintamalli. Juvalla ohje on otettu aktiivisesti
käyttöön. Jatkossa on hyvä jatkaa ohjeen käytäntöön jalkauttamista.
Masennuksen kolmiohoitomallia ei saatu tässä muutosmylläkässä jalkautettua
alueellisesti, vaikka sen toimivuudesta on vahva näyttä ja hyvät kokemukset. Tämä jää
hankkeen jälkeen vielä eteenpäin vietäväksi asiaksi.

6. Sosiaali- ja kriisipäivystys sekä sosiaalityön muutos
6.1.

Tavoitteet

Sosiaalipalveluiden keskeisinä kehittämisosa-alueena on ollut sosiaali- ja kriisipäivystyksen
alueellisen toimintamallin rakentaminen sekä sosiaalityön alueellinen harmonisointi ja
alueellisen toiminnan tukeminen. Kaiken kehittämistyön taustatavoitteena on ollut yhtenäistää
sosiaalityön kenttää ja mahdollistaa sote integraation toteuttaminen.

6.2.

Sosiaalityön harmonisointi ja toiminnallinen kehittäminen

Esso-hankkeen sisältönä on koottu selvitys sosiaalityön nykytilasta ja mahdollisuuksista (Liite 24,
Sosiaalityön nykytilanteen kuvaus, Antti Mäkelä). Selvityksessä nousi esille, että sosiaalityön
paikka ja tehtävät tulisi arvioida uudelleen. Palveluiden sisällä on erotettavissa eri tasot ja niiden
toteuttamista tulisi tarkastella tulevaisuuden kehittämistyössä. Perustaso tarkoittaa
tulevaisuuden maakunnallisia lähipalveluita ja erityistaso yhteisiä palveluitamme.
Nykytilan kuvauksen perusteella päädyttiin siihen, että lähdetään kuntakierrokselle kokoamaan
yhteenvetoa sosiaalipalveluista ja sisällöllisistä kehittämistarpeita. Huhti- ja kesäkuussa 2015
toteutettiin kuntavierailu kahteentoista Etelä-Savon alueen kuntaan sekä tavattiin Etelä-Savon
sairaanhoitopiirin terveyssosiaalityöntekijät.
Kuntavierailut toteutettiin Esso-hankkeen
hankekoordinaattorin ja Mikkelin seutusoten kehittämispäällikön, Riitta Mannisen toimesta.
Kuntavierailuista koostetussa raportissa avattiin tämän hetken sosiaalipalveluja, määriteltiin
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työskentelyn pohjalta lähi- ja yhteisesti toteutettavia palveluja ja kuvattiin sosiaalipalveluiden
palvelutasot (Liite 25, Sosiaalityö ja -palvelut Etelä-Savon alueella 5.8.2015).
Kuntavierailulla nousi esille, että asiakaspalautteen ja -osallisuuden osuus Etelä-Savon
sosiaalipalveluissa on ollut vähäinen ja se on toteutunut vaihdellen. Palveluiden kehittäminen
asiakaslähtöisemmäksi on vaikeaa, mikäli meillä ei ole olemassa asiakkaiden suoraa palautetta
tai käyttäjäkokemuksia. Päätimme käynnistää yhteisen asiakaspalautekyselyn ja -päivät Essohankkeen mukana olevien kuntien sosiaalipalveluissa. Mukaan saatiin kahdeksan kuntaa
yhdeksästä, vain Joroinen jäi kyselyn ulkopuolelle. Asiakaspalautteen keräämisessä tehtiin
yhteistyötä Mikkelin ammattikorkeakoulun 3.vuoden sosionomiopiskelijoiden kanssa ja
jokaisesta kunnasta oli nimetty yhteyshenkilö. Opiskelijat keräsivät aineiston omissa
nimikkokunnissaan ja kokosivat kuntakohtaiset raportit. Yksi ryhmä kokosi yhdessä
hankekoordinaattorin kanssa koko Etelä-Savoa koskevan yhteenvedon (Liite 26, Sosiaalitoimen
asiakaskysely Etelä-Savossa ). Hankkeen rooli palautteen keräämisessä oli koota yhteinen
tiedottamismateriaali ja toimia koordinaattorina oppilaitoksen opiskelijoiden ja kuntien välillä.
Asiakaspalautteen keräämisestä kertyi hyvää aineistoa sosiaalityön sisältöjen kehittämiseen.
Hankkeessa on lähdetty kokoamaan sosiaalityön kuntarajat ylittävää yhteistyötä sosiaalityön
sisältöjen yhtenäistämiseksi. Hankkeen osalta kutsuttiin koolle aikuissosiaalityön ryhmä ja
myöhemmin gerontologisen sosiaalityön ryhmä. Alueella toimi jo sosiaalityön alueellinen
ryhmä, jota täydennettiin terveyssosiaalityön ja Mikkelin seutusoten ulkopuolisten kuntien
edustajalla. Työryhmien kautta lähdettiin avaamaan tulevaisuuden sosiaalityön sisältöjä ja
pohdittiin uuden sosiaalihuoltolain käytännön muutoksia. Keskeisimmistä työryhmissä
nousseista sosiaalityön sisällöllisistä kehittämisajatuksista on koottu oma raportti (Liite 27,
Ajatuksia sosiaalityön toteutukseen ja kehittämiseen).
Taulukko 1 Etelä-Savon sosiaalityön verkostot Esso-hankkeen aikana
Sosiaalityön
verkosto
Sosiaalityön
alueellinen
työryhmä

Tavoite
Ohjaa ja
määrittelee
sosiaalityön
kehittämistä
alueellisesti.
Sovitaan yhteiset
kehittämiskohteet
ja uudet
toimintatavat

Sisältö/ käsitellyt
teemat
Uuden
sosiaalihuoltolain
toimeenpano
Teemakohtaiset
kehittämispienryhmät
Eri kuntien tilanne
Hankeideointi ja suunnittelu
Monitoimijapäivystykse
n kehittämiseen
osallistuminen
Sote uudistuksessa
pohdittavat asiat

Jäsenet
Kuntien esimiehet,
edustus eri sosiaalityön
osa-alueilta aikuis-,
lastensuojelu-, terveys-,
gerontologinen
sosiaalityö
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Aikuissosiaalityö
n verkosto

Gerontologinen
sosiaalityö

Aikuissosiaalityön
ja sosiaalisen
kuntoutuksen
kehittäminen ja
yhteiset
toimintakäytännöt
.
Alueellinen
integraatio
sosiaalityön
sisällä.
Sosiaalityön ja ohjauksen
vahvistaminen
Gerontologisen
sosiaalityön
vahvistaminen

Aikuissosiaalityön
tavoite ja sisältö
Toimeentulotuen siirto
Kelaan
Aikuissosiaalityön
työmenetelmät ja
psykososiaalisen työn
sisältö
Nuorten- ja työikäisten
lähipalvelut, sähköiset
palvelut
Typ-palvelut ja mi-pä
palvelut

Kuntien
aikuissosiaalityöntekijät
ja sosiaaliohjaajat.
Teeman mukaisia
työntekijöitä esim. mipä, typ palveluohjaus,
kela.

Kouvolan ikäihmisten
varhaisten palveluiden
esittelyä
Keskustelua Etelä-Savon
alueen palveluista
Ideointia ikäihmisten
palveluiden
kehittämiseksi
Palveluohjaussosiaaliohjaussosiaalityö avaamista

Gerontologinen
sosiaalityöntekijä,
terveyssosiaalityöntekijä
t, kuntien
kotipalveluiden ja
varhaisten palveluiden
työntekijöitä.

Hankkeen aikana työskentelyssä kertynyttä alueellista tietoa on hyödynnetty uuden sosiaali- ja
terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote:n valmistelussa. Aineistoa on ollut käytettävissä laajasti
perhe- ja sosiaalipalveluiden valmisteluryhmässä. Sosiaalipalveluiden kehittämistä on tehty
yhteistyössä Esper-hankkeen, erityisesti sosiaalipalveluiden kehittäjän kanssa, joka rakentaa ja
kehittää tulevaisuuden sote-palveluista Mikkelin kampusalueelle. Siellä tulee sijaitsemaan
useita tulevan alueen yhteisiä palveluja, jotka toimivat yhdessä kunnissa sijaitsevien
lähipalveluiden kanssa.
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimintamalli osana monitoimijapäivystystä
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen osalta nykytilan selvityksissä on tehty laaja taustakartoitus
sosiaalipäivystyksestä.
Sen
pohjalta
hankekoordinaattori
Mäkelä
kokosi
monitoimijapäivystyksen suunnitelman yhteispäivystyksen yhteydessä toimivalle rakenteelle
(Liite 28, Monitoimijapäivystyksen rakenne tammikuu 2015). Selvitysten jälkeen käynnistettiin
konkreettinen työskentely toimintamallin luomiseksi. Työskentely eteni vaiheittain (Liite 29,
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimintamalliprosessi 14.3.2016). Tärkeänä työrukkasena
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kehittämistyössä on toiminut monitoimijainen työryhmä, jossa on ollut edustus kaikista
päivystyksellisistä
toimijoista
terveydenhuollosta,
sosiaalipalveluista,
poliisista,
Hätäkeskuksesta ja järjestöistä. Hankekoordinaattori on osallistunut kehittämistyön aikana
palvelumuotoilun koulutuskokonaisuuteen, jonka kehittämistehtävänä on rakennettu
toimintamalliin kriisiasiakkaan palvelupolku. Kriisiasiakas kuvaa tyypillisintä äkillistä
palvelutarvetta, jossa monitoimijuuden täytyy toimia. Asiakkaan palvelupolku on koottu
kriisitilanteessa palveluita käyttäneiden asiakkaiden asiakaskokemuksista. Palvelupolku
kuvattiin käyttämällä service blueprint- menetelmää.

Kuva 1 Asiakkaan palvelupolku kriisitilanteissa

Toimintamallin rakentamiseksi pidettiin kaksi isoa yhteistyötapaamista kesällä 2015 ja
monitoimijainen työryhmä kokoontui kevääseen 2016 mennessä seitsemän kertaa. Työryhmien
työskentelyaiheina olivat monitoimijaiset asiakastilanteet, eri toimijoiden ydintehtävien ja
yhteisen työskentelyalueen määrittely, asiakasprosessien avaaminen, tiedon kulku
kriisitilanteissa, päivystyskokeilun kokemusten läpikäynti, toimintamalliluonnoksen
työstäminen. Hankekoordinaattori tapasi työryhmien välissä yksittäin eri toimijoita ja kokosi
aineistoa toimintamalliin. Sen lisäksi tapaamisia oli eri työryhmien kanssa kuten
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akuuttityöryhmän hoitajat, sosiaalipäivystäjät, lastensuojelun alkuarviointitiimi, psykiatrian
työryhmät. Työryhmätyöskentelyn lisäksi hankekoordinaattori teki bencmarking- käynnin
Espoon ja Kouvolan 24/7 sosiaali- ja kriisipäivystykseen yhdessä mielenterveys- ja
päihdepalveluiden koordinaattorin kanssa. Näiden lisäksi kehittämistyön aikana käytiin
sähköpostikeskustelua useamman sosiaali- ja kriisipäivystysyksikön sekä Hätäkeskuksen kanssa.
Yksi merkittävä toimintamallin rakentamista tukeva toiminto on ollut hankkeen aikana
toteutettu akuuttipsykiatrian hoitajan viikonlopputyön kokeilu 9/15 alkaen sekä Kasterahoituksen tuella toteutettu viikonlopun sosiaalipäivystyskokeilu 2/16 alkaen. Molemmat
työntekijät ovat työskennelleet yhteispäivystyksen yhteydessä lauantaisin ja sunnuntaisin
päivävuorossa. Kokeilu on mahdollistanut tulevassa toimintaympäristössä tapahtuvan
asiakastyön, monialaisen työparityöskentelyn ja yhteistyön kokeilun ja kehittämisen. Kokeilun
aikana on pidetty asiakastilanteiden seurantaa akuuttipsykiatrian hoitajan viikonlopun
asiakastilanteiden haastattelulla, sosiaalipäivystyksen Webropol-seurannalla sekä kokeilijoiden
ja heidän esimiesten yhteisellä arviointitapaamisilla. Sen lisäksi päivystyksen henkilökunnalle on
suunnattu kysely kokeilun aikana. Kokeilu on osoittanut, että palvelun erilainen järjestäminen
on muuttanut yhteydenottajien rakennetta ja sosiaalipäivystyksessä on lisääntynyt asiakkaiden
ja työntekijöiden kohtaamiset. Asiakas saa kokonaisvaltaisempaa palvelua ja päivystyksen
henkilökunta on kokenut oman työnsä helpottuvan sekä asiakkaan hoitoketjun sujuvoituvan
(Liite 30, Raportti Kohti monitoimijapäivystystä 1.1. - 31.7.2016).
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimintamalli on valmistunut keväällä 2016 ja sen käyttöönotto
1.1.2017 on hyväksytty Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote:n
hallituksessa 9.6.2016. Sosiaali- ja kriisipäivystykseen yhdistettiin lisäksi mielenterveys- ja
päihdepäivystys sekä lastensuojelun virka-aikainen päivystys. Toimintamalli vastaa
valtakunnalliseen
päivystysasetuksen
ja
valmisteilla
olevan
sosiaalihuoltolain
sosiaalipäivystyspykälän muutoksiin. Hankkeen loppuvaiheessa syksyllä 2016 toimintamallin
käyttöönottoa on tuettu yhteisissä kehittämistapaamisissa palvelualojen johtajien kanssa. Sen
lisäksi hankekoordinaattori on jatkanut päivystyskokeilun tulosten analysointia ja selvitellyt
kirjaamiskäytäntöjä, tiedonvälitystä ja käytännön asiakastyön toteutusta monitoimijuuden
näkökulmasta. Hankekoordinaattori koordinoi eri toimialojen oman päivystysosuutensa
käyttöönoton suunnittelua osallistumalla heidän suunnittelutapaamiseen välittämällä
kokeilusta noussutta tietoa ja valmistelun vaiheista eri toimijoiden kesken (Liite 31, Sosiaali- ja
kriisipäivystyksen toimintamalli Etelä-Savossa 2.6.2016).
6.3.

Arviointi ja ehdotukset jatkokehittämiselle

Monitoimijapäivystyksen kehittämisessä hanketyön tuki arvioitiin olevan merkityksellinen.
Työryhmässä tehdyssä itsearvioinnissa erityisen hyvänä pidettiin moniammattillisuutta,
sitoutunutta työryhmää ja hyvin organisoitua työskentelyä, dokumentointia ja työskentelystä
tiedottamista. Hankekoordinaattorilla on ollut mahdollisuus tukea työntekijöitä. Toimintamallin
vahvuutena nähtiin monialainen malli, jossa verkosto työskentelee asiakkaan ”ympärillä”
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yhdessä, asiakkaalle rakentuu parempi palvelukokonaisuus ja toimintamallissa on
sisäänrakennettuna erinomainen työparityöskentelymahdollisuus. Toimintamallin haasteet
ovat resurssien järjestely ja palvelun keskittyminen kampukselle. Palveluiden pitää jalkautua
kentälle. Malli edellyttää myös järjestöavustusten myöntämistä mukana oleville järjestöille.
Toimintamallia on nyt valmisteltu samanaikaisesti Essote:n kuntayhtymän rakenteiden
järjestelyjen yhteydessä. Toimintojen kehittämisen suurimpana uhkana tällä hetkellä on, että
rakenteet ja niiden luominen vie liikaa huomiota toimintojen kehittämiseltä. Tämän
toimintamallin etuna on, että sen toteuttamista on suunniteltu, kokeiltu ja monia käytännön
esteitä on jo ohitettu. Todellinen monitoimijuuden yhteensovittaminen käynnistyy 1.1.2017 ja
sen sujuvoittamiseksi on varattava riittävästi resurssia ja aikaa yhteisen työn hiomiseksi
asiakkaalle hyvin toimivaksi palvelukokonaisuudeksi.
Sosiaalityön harmonisoinnissa on erityisesti ollut tavoitteena tukea muutosta kuntapohjaisesta
työskentelystä yhteiseen alueelliseen työskentelyyn. Hankkeesta tehdyn ulkoisen arvioinnin
perusteella toimijat ovat kokeneet alueellisen ajattelun lisääntyneen. Tulevaisuudessa
kehittämistyöpajoja voidaan toteuttaa osana Essote:n sosiaalipalvelujen kehittämistyötä.
Erityisen tärkeää on kuitenkin sopia vastuutaho, sillä ilman valmistelua ja koordinointia yhteiset
kehittämisverkostot kuihtuvat kokoon. Sosiaalityön verkostojen vahvuus on ollut niiden laaja
alueellisuus ja yhteiseen kehittämistyöhön innostuneet työntekijät. Toivottavasti
tulevaisuudessakin ymmärretään niiden tärkeä merkitys laadukkaiden palveluiden
toteuttamisessa entistä laajemmalla maantieteellisellä alueella. Sosiaalityön horisontaalista
koordinointia tarvitaan, koska tulevan Essote:n jokainen palveluala sisältää sosiaalityön
palveluja.
Ulkoisessa arvioinnissa nostettiin esiin toimijoiden huoli, että sosiaalipalveluiden kehittäminen
on hankkeessa jäänyt marginaaliin, varsinkin alkuvaiheessa. Sosiaalityön merkitys ja sija on
kuitenkin hahmottunut kehittämistyön aikana. Tämä haaste ei ole pelkästään hankkeen aikana,
vaan se tulee huomioida myös uudessa kuntayhtymässä. Sosiaalipalveluiden kehittämisresurssit
ovat pienet terveydenhuollon vastaaviin nähden ja ne ovat liian usein yksittäisten ihmisten ja
työtehtävien varassa. Kehittämistyön merkitys tarkoituksenmukaisten ja asiakaslähtöisten
palveluiden kehittämisessä korostuu entistä enemmän kun olemme matkalla muuttuviin
rakenteisiin ja yhdessä toimimisen muotoihin.

7. Alueellinen integroitu kuntoutus
7.1.

Tavoitteet

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ja myöhemmin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän alueella perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja vanhuspalvelut muodostavat
alueellisesti ja asiakaslähtöisesti toimivan kuntoutuskokonaisuuden. Tavoitteena on, että
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kuntoutuksen palvelupolku on kuvattu ja moniammatillista kuntoutumisnäkökulmaa on
vahvistettu hoito- ja palveluprosesseissa.



Iäkkään kaatumisen ehkäisyn palveluketju on valmis ja käyttöönotto suunniteltu.



alueellinen kotikuntoutuksen toimintamalli on kuvattu ja toimintamallia on peilattu
aikaisempaan tapaan toimia.



alueella on käytössä toimintakykymittari (WHODAS 2.0) osana kuntoutujan
palveluketjua. Mittarin käyttöä on pilotoitu ja tehty suunnitelma sen käyttöönotosta
koko alueella sähköisenä.

7.2.

Sisältö

Kuntoutus kaikilla portailla
Kuntoutuksen kehittämisalueen tavoitteet määriteltiin hankkeen nykytilan kuvaukseen perustuen
(Liite 32, Kuntoutuksen nykytilan kuvaus). Kuntoutuksen integroituminen eri sosiaali- ja
terveyspalveluihin on Etelä-Savon alueella vielä hajanaista ja monin paikoin alussa. Jotta
saumattomiin palvelupolkuihin päästään, on vahvistettava kuntoutumisnäkökulmaa niin
avoterveydenhuollossa kuin laitoshoidossa. Kuntoutumisen tukeminen on kaikkien
ammattiryhmien yhteinen asia ja monialaisella yhteistyöllä voidaan löytää keinoja tukea asiakkaan
voimavaroja ja toimintakykyä olemassa olevissa palveluissa. Tätä työtä hankkeessa tehtiin eri
toimijoiden kanssa järjestämällä mm. työpajoja, luentotilaisuuksia sekä osastotuntityyppisiä
tapaamisia. Konkreettisin toimintamalli kuntoutuksen integroitumiseksi osaksi palveluketjuja
saavutettiin luomalla Pois punkasta-toimintamalli, jota kokeiltiin projektityyppisesti kevään 2016
aikana Mikkelin keskussairaalassa kolmessa yksikössä sekä Kangasniemen kuntoutus- ja
hoivaosastolla. Projektin yksi tavoite oli myös lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta liiallisen vuodelevon
haitoista ja saada asialle myös näkyvyyttä yksiköiden ulkopuolella. Osastohoidossa tämän tyyppinen
työote vahvistaa kuntoutuksen integroitumista konkreettisesti osaksi palveluketjuja ja antaa hyvän
pohjan laitoshoidon jatkohoidolle esimerkiksi palveluasumisessa ja kotihoidossa, kun potilaat ovat
omaksuneet aktiivisemman roolin sekä tunnistavat myös oman vastuunsa kuntoutumisessaan.
Kokeilusta kerättiin palautetta potilailta, omaisilta sekä henkilökunnalta, mikä osoitti tämän
kaltaisen toiminnan tarpeelliseksi. Pois punkasta-projektin mukainen Toimintakykykuntoutus toimintamalli on kirjattu ja sen alueellinen levittämistyö aloitettu (Liite 33, Toimintakykykuntoutus).
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Pois punkasta toimintamallin tavoitteena on, että kaikki potilaan lähellä olevat henkilöt, niin
ammattilaiset kuin läheiset, tukevat omalla toiminnallaan potilaan varhaista liikkumista ja
toimintaa. Etenkin ikääntyneiden kohdalla vähäinenkin vuodelepo on merkittävä toimintakykyä
alentava tekijä ja lisää näin nopeasti ulkopuolisen avun tarvetta. Malli mahdollistaa aktivoivan
hoitotyön ja kuntoutuksen tiiviin moniammatillisen yhteistyön potilaslähtöisesti. Pois punkasta
toimintamalli on sovellettavissa eri yksiköiden tarpeisiin ja tavoitteena on, että jatkossa yksiköt
itseohjautuvasti tai kuntoutuksen ammattilaisten tuella toteuttavat sitä joko teemaviikkoina tai
jatkuvana toimintana. Teemaviikot johtavat pitkällä aikajänteellä toimintatapojen muuttumiseen
yksiköissä, mutta voivat olla etenkin alkuvaiheessa helpompi tapa omaksua tätä työotetta (Liite 34,
Pois punkasta raportti).
Hankeaikana on päästy aloittamaan kuntoutuksellisen näkökulman juurruttamista palveluketjun eri
vaiheissa. Jatkossa alueellisen organisaation kuntoutuksen palvelualueella on mahdollista jatkaa
tätä työtä. Oleellista on nähdä kuntoutuksen muutos isommassa mittakaavassa
toimintakykylähtöisemmäksi ja kuntoutuksen asiantuntijuuden hyödyntäminen moniammatillisten
prosessien tukemisessa. On pystyttävä työskentelemään muuttuvissa toimintaympäristöissä ja
löytämään uusiakin keinoja tukea hoitotyötä kuntoutuksella.

28

Pysytään pystyssä
Etelä-Savon alueella ei ole aikaisemmin ollut systemaattista kaatumisten ehkäisytoimintaa.
Hankkeen aikana on alkanut yhteistyö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen AKEverkoston (Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto) kanssa. AKE-verkosto on moniammatillinen ja
avoin yhteistyöverkosto, joka on usean vuoden ajan tehnyt kehittämistyötä ja tuottanut materiaalia
tukemaan kaatumisten ehkäisyä mm. Pysytään pystyssä -oppaan avulla.
Kaatumistapaturmat lisääntyvät merkittävästi iän myötä ja ovat yleisin kuolemaan johtanut
tapaturma. Esimerkiksi liikennekuolemiin verrattuna luku on lähes viisinkertainen. Etelä-Savossa
lonkkamurtumien määrä 65 vuotta täyttäneillä on maan keskiarvoa korkeampi ja edelleen
noususuuntainen. Suomessa tapahtuu vuosittain noin 7000 lonkkamurtumaa, joista suurin osa
tapahtuu kaatumisen seurauksena. Varhainen leikkaus ja kuntoutus palauttavat usein
toimintakyvyn, mutta moni joutuu myös pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Hoito ja kuntoutus on kallista:
20 000 euroa/potilas ja 2,5-kertainen summa, jos henkilö ei kuntoudu kotiin, vaan jää laitoshoitoon.
Ennen murtumaa kotonaan asuneista 29 % päätyy lonkkamurtuman jälkeisen vuoden jälkeen
vuoden kuluessa pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Tästä syystä kaatumisten ehkäisy on tärkeää ja siihen
on monia keinoja.
ESSO-hanke kokosi alueellisen moniammatillisen työryhmän, joka kokoontui kolme kertaa
perehtyen aiheeseen ja tuomalla oman ammatillisen näkemyksensä ja kokemuksensa kaatumisten
ehkäisytyön kehittämisen aloittamiseksi Etelä-Savossa. Hankkeen aikana alueellisesta työryhmästä
koottiin ydintyöryhmä, joka jatkaa toimintaansa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Vastuuyksikkönä
tässä asiassa uudessa kuntayhtymässä on 1.1.2017 alkaen kuntoutuksen palvelualue, josta on
nimetty vastuuhenkilö koordinoimaan ydintyöryhmän työskentelyä. Vuosien 2016–2017 aikana
keskeisin tavoite tällä toiminnalla on kaatumisten ehkäisyn tiedon lisääminen niin ammattilaisten
kuin kansalaisten keskuudessa. Lisäksi erilaisten arviointityökalujen - ja mittareiden käyttö ja niistä
saatavan tiedon hyödyntäminen systemaattisesti terveydenhuollon eri palveluissa on tärkeää ja tätä
työtä tehdään mm. käyttöönottamalla sähköisiä lomakkeita Ammattilaisen Hyvikseen. Kaatumisten
ehkäisytyöllä pyritään myös parempaan potilasturvallisuuteen HaiPro- kirjauksia tehostamalla,
tarkentamalla ja tuloksia analysoimalla. Kaatumisvaaran tunnistaminen ja preventiivinen työ
terveys- ja sosiaalipalveluissa on lähtökohtana yksilöllisimmille palveluille ja nyt hankkeessa
aloitettu työ lähtee ensi vaiheessa tukemaan nimenomaan tunnistamista ja varhaista puuttumista
sekä auttamaan oikeiden työvälineiden käytössä. Sekundääriprevention onnistumiseksi on myös
lääkärikunta saatava aktiiviseksi toimijaksi kaatumisvaaraa arvioitaessa. Moniammatillisesta
työryhmästä muodostettu ydintyöryhmä on tehnyt hankkeen aikana toimintasuunnitelman
lähivuosille ja jatkaa työtä Essote:ssa (Liite 35, Toimintasuunnitelma 2017–2018).
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Kotikuntoutus
Kotikuntoutus nousi ESSO-hankkeen kuntoutuksen esiselvityksessä keskeiseksi kehittämisteemaksi.
Eri kunnissa oli erilaisia tapoja tuottaa kuntoutuspalveluita koteihin, yhteistyö kotihoidon kanssa
näyttäytyi eri tavoin eri paikoissa ja resursointi vaihteli. Jotta yhtenäisempi malli olisi mahdollinen,
oli alkuun määriteltävä kotikuntoutus käsite. Näin pystyttiin hahmottamaan suunta mihin toimintaa
kehitetään. Tätä työtä hankkeessa tehtiin järjestämällä keskustelu- ja luentotilaisuuksia
kotikuntoutuksesta ja gerontologisesta kuntoutuksesta. Sen jälkeen neljässä kunnassa toteutettiin
pilotointi, jonka aikana kotikuntoutusmallia kokeiltiin käytännössä kotihoidon ja kuntoutuksen
yhteistyönä. Pilotoinnin aikana hanketyöntekijä työskenteli tiiviisti kuntien kotihoidon kanssa.
Kokemuksia mallista koottiin koko prosessin ajan ja pilotoinnin päätyttyä systemaattisesti
haastattelemalla kaikki pilotointiin osallistuneet työntekijät (Liite 36, Pilotointiraportti
kotikuntoutus).
Alueellisen toimintamallin luominen muuttuvassa organisaatiorakenteessa on aiheuttanut oman
haasteensa, joskin uusi kuntayhtymä luo mahdollisuuksia yhteisen alueellisen toimintamallin
luomiseen. Nyt luotu malli otetaan käyttöön asteittain kotihoidossa. Se integroi kuntoutuksen
vahvasti osaksi kotihoitoa ja luo pohjan uuden ajan moniammatilliselle yhteistyölle, joka nostaa
asiakkaan keskiöön. Arkilähtöinen tavoiteasettelu ja asiakkaan osallistaminen omassa
kuntoutumisprosessissaan on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa elämänlaatua ja toimintakykyä
lisääväksi. Etelä- Savoon luotu alueellinen kotikuntoutusmalli pohjaa muualta saatuihin hyviin
kokemuksiin ja käytänteisiin, mutta huomioi alueen erityispiirteet ja käytettävissä olevat resurssit.
Hankkeen aikana on luotu pohjaa yhtenäiselle mallille, uusi organisaatio antaa puitteet sen
käyttöönottoon (Liite 37, Toimintamalli kotikuntoutus).

Tarpeen tunnistaminen
Ammattilainen
Asiakas
Omainen
Osa prosessia

Arviointi ja tavoiteasettelu
Moniammatillinen
näkemys
toimintakyvystä
Asiakkaan näkemys
toimintakyvystä
Mittarit
Tavoitteiden
konkreettisuus ja
asiakaslähtöisyys

Moniammatillinen interventio
Hoitotyö
Toimintaterapia
Fysioterapia
Muut toimijat

Loppuarviointi ja jatkosuunnitelma
Nykyhetken
peilaaminen
tavoitteisiin

Seuranta
Jatkohoito

Mittarit

Muut toimijat

Asiakkaan kokemus
arjessa pärjäämisestä

Seuranta/kontrollointi
Tietoisuus, ettei jää
yksin
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Kotikuntoutusmalli lähtee aina asiakkaan arjen konkreettisista tavoitteista liikkeelle.
Tavoiteasettelu tehdään moniammatillisesti ja interventio suunnitellaan asiakkaan luonnolliseen
toimintaympäristöön. Kuntoutusalan ammattilaiset ovat hoitotyön tukena vahvasti omien
käyntiensä lisäksi asiakkaan prosessissa. Loppuarvioinnissa peilataan toteutunutta kuntoutusjaksoa
alussa asetettuihin tavoitteisiin ja laaditaan asiakkaalle suunnitelma jatkosta sekä seurannasta
yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Toimintakykymittari WHODAS 2.0
Toimintakykymittarin käyttöönotto alueella oli yksi kuntoutuksen kehittämisalueen tavoitteista.
Mittariksi valittiin Maailman terveysjärjestön (WHO) WHODAS 2.0 arviointimenetelmä (WHO
Disability Assessment Schedule). Se on geneerinen terveyden ja toimintarajoitteiden
arviointimenetelmä, jolla on mahdollista selvittää terveydentilasta johtuvia vaikeuksia arjen
osallistumisessa.
Toimintakyvyn arviointi ja WHODAS -tilaisuudessa helmikuussa 2014, jolloin kuntoutuksen alan
ammattilaisia johdateltiin toimintakyvyn arviointiin, esiteltiin ICF-viitekehystä sekä WHODAS 2.0
arviointimenetelmää. Luennoitsijoina olivat Sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Hanna
Nyfors, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Heidi Anttila ja Jyväskylän
ammattikorkeakoulun erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa.
Hankkeen tavoitteena oli, että alueella on käytössä toimintakykymittari osana kuntoutujan
palveluketjua, sen käyttöä on pilotoitu ja sähköisestä käyttöönotosta on tehty suunnitelma.
Pilotointia suunniteltiin toteutettavan fysiatrian ja lääkinnällisen kuntoutuksen yksiköissä sekä
neurologian toimialueella, koska toimintakykymittaus on siellä jo ennestään tuttua ja FIM-mittarin
käytöstä oltiin luopumassa. Lupa pienimuotoiseen pilotointiin saatiin sairaanhoitopiirin johdolta,
mutta halukkaita osallistujia ei löytynyt. Niinpä systemaattinen pilotointi ei toteutunut lainkaan.
Yksittäisiä kokeiluja varten hankekoordinaattori laati myös kirjaamismallin, jota ei käytetty lainkaan.
Lisäksi hankkeelle tarjoutui mahdollisuus osallistua WHODAS 2.0 arviointimenetelmän suomentajan
ja
Jyväskylän
ammattikorkeakoulun
erikoissuunnittelija
Jaana
Paltamaan
reliabiliteettitutkimukseen. Tutkimuksen tulokset tulevat hyödyntämään laajemmin suomenkielistä
WHODAS 2.0 menetelmää käyttäviä työntekijöitä niin kliinisessä työssä kuin tutkimuksessa.
Tutkimuksen aineiston keruuseen osallistuivat Pieksämäen aluesairaalan kuntoutus, Pertunmaan
kotihoito ja Mikkelin keskussairaalan kuntoutusohjaajat. Tätä varten hankkeessa tehtiin Käyttäjän
lyhyt manuaali (Liite 38, Käyttäjän lyhyt manuaali) ja hankkeen vastuuhenkilö koulutti kolmen
tutkimuspaikan tutkimusavustajat mittarin käyttöön ja tutkimuslomakkeiden täyttöön.
Tutkimuksen aikana saatiin arvokkaita käyttökokemuksia, jotka osoittivat, että ainakin iäkkäiden
kohdalla oman toimintakyvyn hahmottaminen 30 päivän aikajänteellä on haasteellista ja jopa
mahdotonta muistisairaille. Itse täytettävän lomakkeen palautus postitse osoittautui myös
vaikeaksi.
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Sote-ja organisaatiouudistusten vuoksi aika ei ollut sopiva uuden arviointimenetelmän käyttöön
otolle. Valmius WHODAS 2.0 käyttöön ottoon on kuitenkin parantunut, koska organisaatioon jää
työkaluksi Käyttäjän lyhyt manuaali ja hankekoordinaattorin perehtyneisyys asiaan.

7.3.

Arviointi ja ehdotukset jatkokehittämiselle

Kaatumisten ehkäisyn kehittämistyö on laajuutensa vuoksi vasta päässyt hyvään alkuun ja
kehittämistyön jatkuminen vaatii hyvät jatkosuunnitelmat, sitoutuneet vastuuhenkilöt ja
pitkäjänteisyyttä. Eri ammattilaisten välinen integraatio on merkittävä tulos tästä toiminnasta.
Esimerkiksi farmasian ja kaatumisten ehkäisyn yhteistyö on saanut merkittävän alun hankkeen
aikana. Kaatumisten ehkäisyn kehittämistyötä jatkavat alueellisesta työryhmästä koottu
ydintyöryhmä ja yksiköiden potilasturvallisuusvastaavat koko Essote:n alueella, mikä vaatii johdon
vahvan tuen ja yhteisen näkymän toiminnan merkityksellisyydestä ja kansantaloudellisista
säästöistä. Yhtenäisiä käytäntöjä tulee rakentaa vähitellen kuntayhtymän alueelle ja sitä ovat
helpottamassa osaltaan sähköiset lomakkeet Ammattilaisen Hyviksessä. Merkittävää tukea tälle
työlle jatkossa antaa AKE-verkosto ja jatkossa voisi olla mahdollista nivoa työ luontevasti tulevan
kotikuntoutuksen koordinaattorin työnkuvaan.
Kotikuntoutus otetaan käyttöön alueella asteittain. On monia asioita, joita siihen liittyen pitää vielä
selventää ja toimintakäytänteitä muokata uudessa kuntayhtymässä. On muistettava, että samaan
aikaan sovitetaan kuntayhtymän osakaskuntien käytänteitä ja malleja toimia yhteen ja näiden
laajempien integraatiotoimenpiteiden heijastukset vaikuttavat myös kotikuntoutukseen. On lisäksi
mietittävä kotiin suunnattujen kuntoutuspalveluiden kokonaisuutta. Kenelle kotikuntoutus on
järkevin kohdentaa ja miten siihen saadaan riittävä resurssi ilman uusia toimia tai muuta
lisäresurssia. Oleellisin asia kotikuntoutuksessa on päästä aitoon moniammatilliseen yhteiseen
työhön. Tällä hetkellä se ei vähäisen toimintaterapia resursoinnin vuoksi ole mahdollista.
Kotikuntoutus pilotoinnin aikana sivutuotteena syntynyt jaetun resurssin käytäntö, jossa
toimintaterapia osaamista valutettiin kotihoidon tiimeihin palavereissa ja asiakastapausten
tarkistelussa, voisi olla yksi mahdollisuus lisätä monialaisuutta kotikuntoutukseen. Nykytilanteessa
on epärealistista ajatella, että henkilöstä saadaan merkittävästi lisää. On siis avarakatseisesti
mietittävä erilaisia tapoja tuottaa palvelua ja saada kotihoitoon kuntoutusalan näkemystä
aiemmista tavoista poiketen. Jaetun resurssin periaate on hyödynnettävissä, mutta se vaatii myös
henkilöstöltä uudenlaista ajattelua. Kuntoutushenkilöstön saatavuutta voidaan parantaa myös
erilaisia etäyhteyksiä hyödyntämällä. Ammattilaisten ohjaavasta työotteesta saatiin hyviä
kokemuksia pilotoinnin aikana ja se voi olla tulevaisuudessa yksi keino tukea mallin käyttöönottoa.
Kotikuntoutuksen
etenemiseksi
on
välttämätöntä
koordinoida
se
hyvin.
Kotikuntoutuskoordinaattorin tehtävä on kulkea kotihoidon rinnalla tukemassa muutosta, käydä
keskustelua niin johdon kuin työntekijöiden kanssa ja löytää yhteistyössä toimivia ratkaisuja alueen
eri osiin säilyttäen kuitenkin kotikuntoutuksen perusmallin siellä vahvasti.
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Kouluttautuminen aihealueeseen esimerkiksi tavoitteellisella työpajatyöskentelyllä osallistaa kaikki
mukaan muutokseen ja mahdollistaa monialaisen työn syventämisen, vuorovaikutuksellisen
oppimisen ja oman työn kehittämisen.
Ulkoisen arvioinninkin mukaan oli järkevää jättää WHODAS-toimintakykymittariin panostaminen
pois. Ennalta arvaamattomana tuloksena oli Jyväskylän amk:n ja pilottikuntien toimijoiden kanssa
tehty yhteistyö ja siihen liittyvä ammattilaisten itsetunnon ja osaamisen kasvattaminen. Valmius
kokeilla toimintakykymittaria uudelleen on olemassa, mutta innostumista ja potilaslähtöistä
asennetta tarvitaan kaikissa ammattiryhmissä lisää. Täytyy muistaa, että WHODAS ei ole pelkästään
kuntoutusalan ammattilaisten työväline vaan kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille
tarkoitettu.

8. Arviointi
8.1.

Sisäinen arviointi

Esso-hankkeen sisäiseen arviointiin osallistui hankkeen projektiryhmä, hankejohtaja,
hankekoordinaattorit sekä perusterveydenhuollon yksikön ylihoitaja, joka on toiminut kiinteästi
mukana hanketoiminnassa. Jatkuvaa reflektointia ja kehittämistyön suuntaviivoja tarkasteltiin
säännöllisesti kokoontuvissa projektiryhmän kokouksissa. Hankkeen taloudellista ja toiminnallista
toteutumista seurattiin ohjausryhmässä ja hankkeen maksatusten yhteydessä. Työryhmien
työskentelyn yhteydessä kerättiin erilaisin menetelmin palautetta kehittämistyön onnistumisesta.
Menetelminä käytettiin mm. palautelomakkeita, kyselyjä, haastatteluja ja SWOT-analyysiä.
Projektiryhmän jäsenten keskinäisenä vertaisarviointina toteutettiin jokaiselta kehittämisosaalueelta yhden kehittämiskokonaisuuden sisäinen arviointi. Vertaisarviointiin valittiin seuraavat
kehittämisen osa-alueet


yleistilan laskun iäkkäällä henkilöllä



sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimintamalli osana monitoimijapäivystystä



masennuksen kolmiohoitomalli



kotikuntoutus

Tarkastelimme kyseisten kehittämiskokonaisuuksien toteutumista kolmesta näkökulmasta


asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden mukaanotto



toimintamallin juurtuminen



yhteistyö ja verkostoituminen sekä ammattilaisten mukaanotto
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Yhteenvetona sisäisen arvioinnin tuloksista voidaan todeta, että hankkeessa on toteutunut vahva
jalkautuminen toimijoiden pariin ja kuntiin. Kehittämistyön suunnitelmallisuus ja monipuolinen
työmenetelmien käyttö (jalkautuminen, työryhmät, koulutukset, sekä johto- että toimijatason
kanssa työskentely) ovat edistäneet tavoitteiden saavuttamista ja tulosten syntymistä.
Konkreettisissa palvelu- ja toimintamalleissa on rakennettu yhteistä viitekehystä integroiduille ja
asiakaslähtöisille palveluille. Kuntien välillä on ollut eroavaisuuksia kehittämistyöhön
osallistumisessa. Kaikkien kanssa on kyllä ollut jotakin kehittämisyhteistyötä, mutta yleisesti ottaen
on vaikuttanut siltä, että pienet kunnat pystyvät joustavammin käynnistämään uudenlaisten
kokeilujen ja toimintamallien kehittämisen. Asiakaslähtöisyyttä on edistetty toimintamallien
kehittämistyössä tarkastellen kehittämiskohteita asiakkaan lähtökohdista, keräämällä heidän
kokemuksia sekä korostaen arjesta nousevia ihmisten palvelutarpeita.

8.2.

Ulkoinen arviointi

Ulkoinen arviointi toteutettiin Alexander-koulutuksen toimesta ja siinä keskityttiin kehittämistyön
prosessiin ja sen tuloksiin. Ulkoinen arvioitsija piti hanketta hyvin tehokkaana, koska se tuotti paljon
tuotoksia lyhyessä ajassa vähillä taloudellisilla resursseilla. Monet tuotokset ovat muuttuneet
konkreettisiksi ja relevanteiksi tuloksiksi. Arvioitsija totesi: ”Lähes kaikki hankkeessa kehitellyt ja
kokeillut toimintamallit näyttäisivät tuottavan asiakaslähtöisempää, saumattomampaa palvelua,
ammattilaisen osaamisen ja jopa työn mielekkyyden lisääntymistä sekä organisaatioiden kannalta
aiempaa kustannustehokkaampia ratkaisuja.” (Liite 39, Ulkoisen arvioinnin raportti 30.6.2016 ).
Arvioinnissa todetaan, että tulosten juurruttamiseksi tarvitaan vielä paljon työtä ja uuden
toimintakulttuurin harjoittelemista sekä sitoutunutta johtamista.

9. Mitä ESSO:n jälkeen - Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset
Esso-hanketta voidaan pitää onnistuneena hankkeena. Hankkeen lopputuloksena tavoiteltiin
toiminnallista SOTE- integraatiota, joka tuottaa sujuvia palvelupolkuja erilaisille asiakkuuksille.
Keskeisinä palveluiden sujuvuuteen liittyviä haasteita tunnistettiin osaoptimointi, organisaatio- ja
professiolähtöiset toimintatavat, toimintakulttuurien erot, kokonaisnäkemyksen ja eri toimijoiden
yhteisten tavoitteiden puuttuminen asiakkaiden palveluissa.


Hankkeessa onnistuttiin yhtenäistämään käytäntöjä eri yksiköissä ja levittämään mm.
palveluohjaukseen liittyviä toimintamalleja laajasti (esim. vanhuspsykiatrian
jalkautumismalli).



Hankkeessa onnistuttiin tukemaan professioiden välistä integraatiota sekä vertikaalisesti
(perustaso-erikoissairaanhoito),
että
horisontaalisesti
(perusterveydenhuolto-
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sosiaalipalvelut). Toimintamalleja työstettiin yhdessä moniammatillisissa pajoissa ja luotiin
yhteistä tulevaisuutta (esim. konsultaatiotoiminnan kehittämistyöpajat).


Integraatiota tapahtui myös eri organisaatioissa työskentelevien professioiden sisällä (esim,
alueellisen sosiaalityön ryhmät)



Lisäksi hanke onnistui varsin laajasti edistämään professioiden välistä integraatiota.
Tässäkin osallistavilla menetelmillä saavutettiin hyviä tuloksia. Esimerkkinä tästä sosiaali- ja
kriisipäivystyksen pilotointi ja kotikuntoutus, joissa vähitellen opeteltiin yhdessä tekemistä
hankekoordinaattorin kiinteän ohjauksen turvin.



Hanke vahvisti palvelujen kehittämisen asiakasintegraatiorajapintaa monin tavoin. Uutena
toimintana otettiin käyttöön asiakasraatitoiminta, joka jäi organisaation pysyväksi
toiminnaksi.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli asiakasymmärryksen lisääminen. Hankkeessa saatiin luotua
pohjaa asiakaslähtöiselle toimintakulttuurille ja toiminnan suunnittelulle. Asiakaslähtöisyys kirjattiin
yhdeksi uuden kuntayhtymän (ESSOTE) strategiseksi tavoitteeksi ja suunnittelu asiakasstrategioiden
tekemiseksi on alkanut.
Etelä- Savossa oli hankkeen käynnistäessä vähennetty sairaansijoja sekä perusterveydenhuollossa,
että erikoissairaanhoidossa. Monilla hankkeessa kehitetyillä toimintamalleilla pyrittiin kehittämään
matalankynnyksen avopalveluja siten, että palvelutarpeeseen kyetään reagoimaan varhain ja
välttämään tarpeetonta sairaalahoitoa.
Käytännössä edistettiin palvelutarpeen varhaista
tunnistamista, ennakointia, palveluun ohjaamista ja joustavaa asiantuntemuksen saamista
peruspalveluiden ja vanhuspalveluiden tueksi. Tästä esimerkkinä ovat mm. yleistilalaskun ennakoiva
toimintamalli, vanhuspalveluiden hoitosuunnitelmien sisällön kehittäminen ja koordinoiva
kotiutushoitaja toiminta sekä kotisairaalatoiminnan kehittäminen yhteistyössä ensihoidon kanssa.
Tiedolla johtamisen osalta hankkeessa panostettiin potilastietojärjestelmästä saatavien
hoitokokonaisuuksien kustannusten tarkasteluun (EPR) Etelä-Savon alueella. Analyysistä saatiin
paljon tietoa resurssien käytön painopisteistä ja kunnittaisista eroista. Analyysiä hyödynnetiin
luomalla tunnistamismalli henkilöille, jotka ovat vaarassa joutua monipalvelukäyttäjä ryhmään.
Lisäksi analysoitiin dementiapotilaiden hoitokokonaisuuksia sekä palveluiden ikäryhmittäistä
käyttöä ja päivystyksen potilasvirta-analyysia. Näitä tarkastelemalla on mahdollista tunnistaa
tulevaisuuden kehittämiskohteita.
Tarvitaan vielä paljon työtä ennen kuin ESSO-hankkeessa kehitetyt toimintamallit ovat juurtuneet
osaksi ESSOTE:n arkea. hankkeessa kehitetty monitoimijapäivystysmalli käynnistyy 1.1.2017, jonka
käytännön toteutuksen tuki siirtyy linjaorganisaatiolle. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen osalta
tehtävään on valittu vastuuhenkilö. Samoin kotikuntoutusmallin levittämiseen on suunniteltu
resursointia määräajaksi.
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Iäkkään yleistilalaskun palveluketju on valmis ja jalkautussuunnitelmaa tehty, mutta käytännön
toteutus jää vanhuspalvelualueen tehtäväksi. Lisäksi palvelujärjestelmässä tapahtuu kaiken aikaa
muutoksia, mikä edellyttää vastuutahon nimeämisen palveluketjun ajan tasalla pitämiseksi.
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa Essote:n myötä tapahtuva rakenteellinen yhdentyminen
mahdollistaa ESSO-hankkeessa aloitetun asiakaslähtöisen ja matalan kynnyksen toimintatavan
käyttöön oton MIPÄ palveluissa.
Osa hankkeen tuotoksista kuten paljon palveluita käyttävien palveluketjuluonnokset ja
konsultaatiotoiminnan
kehittämissuunnitelma
(Liite
40,
Konsultaatiotoiminnan
kehittämissuunnitelma) soveltuvat ESSOTE: n ja maakunnallisen SOTE:n kehittämisen pohjaksi.
Digitaalisia pilotointien osalta ESSO-hankkeessa saatiin hyvät kokemukset etälääkäripilotoinnista
palvelutaloissa tapahtuvan hoidon tukena. Laitteet toimivat hyvin ja kuvayhteys tuotti lisäarvoa
kliinisen päätöksen teon tueksi. Vaikka kokemukset määrällisesti jäivät vähäisiksi eikä luotettavaa
kustannusvertailuanalyysiä voitu tämän takia tehdä, saatiin kokeilusta paljon ideoita
etätutkimuslaitteistojen hyödyntämiskohteista ESSOTE: ssa (kotihoito, etävastaanotto). Pilotointi
jäi syvemmän arvioinnin kannalta hieman liian lyhyeksi varsinkin kun uusien laitteiden käyttöönoton
kynnys ja henkilöstön tuen tarve on korkea.
Tulevaisuudessa kannattaa edelleen panostaa asiakasymmärryksen lisäämiseen, yhteisen työn
opetteluun ja digitalisaation hyödyntämiseen. Asiakkaita systemaattisesti osallistamalla sekä
palveluiden suunnitteluun, että oman hoitonsa toteuttamiseen on mahdollista saada aikaan
sujuvampia palveluja ja terveyshyötyä. Asiakassegmentaatiota kehittämällä voidaan erilaisille
asiakkuuksille luoda erilaiset palveluvalikot. Näin saadaan palveluja kevennettyä niiltä, jotka
pystyvät huolehtimaan itsestään ja vapauttamaa voimavaroja niitä eniten tarvitseville.
Ammattilaisten kannattaa edelleen opetella yhdessä työskentelyä monitoimijaisesti ja toimimista
yhteisen palvelukokonaisuuden eteen. Digitalisaation avulla on mahdollista monipuolistaa
palveluvalikkoa ja vahvistaa lähipalveluita erityisosaamisella. Edellä olevat tarvitsevat
toteutuakseen strategisten linjausten lisäksi konkreettisia toimia, suunnitelmallisuutta ja
pitkäjänteistä kehittämistyötä.

