Oma Hämeen
sote-toimintaohjelma
2017-2018
Seurantalomake
Tammikuu 2017

www.omahäme.fi

Saumaton sosiaalija terveydenhuollon
kokonaisuus

Hyvin menee

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

Valmis

www.omahäme.fi

Toimenpide
Seurannan vastuuhenkilö

Resurssit

Aikataulussa:
kyllä/ ei

Sote-integraation
kokonaiskoordinaatio
Mirja Saarni
Sote-integraation tavoitteiden ja
toteutusmallin suunnittelu ja
työstäminen
Seppo Ranta

Työaikaa

9/2017–
12/2018

Työaikaa

Valmis
12/2017

Mitä työn alla?
Mitä valmistunut?
Muutokset suunnitelmaan
Koordinaation rakenteet lopullisesti päättämättä

Työstetään osana palveluverkkoselvitystä

Toimintaprosessien
yksinkertaistaminen ja
yhtenäistäminen (asiakasarvon
tuottaminen)
Petrus Kukkonen

Koulutuksiin
3/201715 000 euroa/ 12/2018
vuosi

Toimintaohjelmaan liittyvät koulutukset on aloitettu 31.1.
Seuraavat koulutukset ovat 8.2 ja 15.2. Kanta-Hämeen
terveydenhuollon yhteistyöryhmässä on valittu yhteiset
kehittämishankkeet.

Monituottajamallin
valmisteleminen vapaan valinnan
pohjalta
Jukka Lindberg

Työaikaa.
Mahdolliset
selvitykset
15 000 euroa.

Jatkuva

Hämeenlinnan kokeilu ja sen seuranta käynnissä lähes
aikataulun mukaan

Tukipalveluselvitys
10 000 euroa,
(henkilöstöhallinto, taloushallinto, kuntien
ateriapalvelut, kiinteistöhuolto,
erillisrahoitus
varastointi, logistiikka ja muut
tukipalvelut)
Jukka Lindberg

3/20179/2017

Käynnistymisvaiheessa. resurssit sovittu Hämeen liiton kanssa
(Kandolin)

Palveluohjauksen ja kuntoutuksen
integroiminen palveluketjuihin
Annukka Kuismin
Auli Anttila

Alkaen kevät
2017
Kyllä

Kokonaisuuksien (palveluohjaus ja kuntoutus) työstämisen
suunnittelu käynnissä, mikä linjassa toimintaohjelman
täsmentymisen kanssa.

Työaikaa

Liikenne
-valon
väri

Kattava ja luotettava
palveluverkko

Hyvin menee

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

Toimenpide
Seurannan
vastuuhenkilö
Palveluverkkoselvitys
Mirja Saarni

Sosiaali- ja
terveydenhuollon
palveluverkon
suunnittelu
Seppo Ranta

Resurssit

Hankitaan
ostopalveluna,
30 000 euroa

Työaikaa

Aikataulussa: Mitä työn alla?
kyllä/ ei
Mitä valmistunut
Muutokset suunnitelmaan
12/2016Sitran aineisto saatu, palcvelupisteet kartalla, työstäminen
10/2017
käynnissä alatyöryhmissä.

Valmis
12/2016

Terveydenhuollon palveluverkon ensimmäinen seudullinen luonnos
on tehty. Sosiaalipalvelujen luonnos on myös tekeillä.

Suun terveydenhuollon Työaikaa
palveluverkon
suunnittelu
Teija Raivisto

Valmis
2/2017

Palveluverkkokuvaus työn alla, valmistuu aikataulussa, kuvaus tehty
melko yleisellä tasolla, tarkennetaan tarvittaessa.

Sosiaalipäivystyksen
integroiminen
terveydenhuoltoon
Eija Leppänen

Työaikaa

Valmis
12/2018

Ensimmäinen ns. vanha työryhmä kokoontuu helmikuun
alkupuolella. Kokouksessa järjestäydytään ja suunnitellaan
jatkotyöskentelyä.

Kuntayhtymämallin
selvittäminen, mikäli
sote-uudistus ei
toteudu tai viivästyy
Jukka Lindberg

Ulkoinen
selvitys,
7 000 euroa,
Työaikaa

Selvitys
3/20179/2017

Postetaan ohjelmasta

Valmis

www.omahäme.fi

Liikennevalon
väri

Aktiiviset
asukkaat

Toimenpide
Seurannan vastuuhenkilö

Resurssit

Jatkuva vuorovaikutus
asukkaiden kanssa
Karoliina Frank

Esite 20 000 euroa Työ käynnissä
Asukastilaisuudet
15 000 euroa
Kyselyjen
matkakustannukset
4000 euroa

Hyvin menee

Aikataulussa:
kyllä/ ei

Mitä työn alla?
Mitä valmistunut?
Muutokset suunnitelmaan
Ensimmäistä esitettä on alettu valmistella - ja
koteihin jaettava esite tehdään kun
lainsäädäntöprosessi on edennyt.
HAMK:n kanssa yhteistyökuvioista
keskusteltu, kesällä seuraava kysely
ikäihmisille (koko maakunnan alueella)
Asukastilaisuudet järjestetään alkusyksystä.

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

Valmis

www.omahäme.fi

Asiakkaiden osallistumisen
toimintamalli –
valtakunnallinen
kärkihanke
Marjo Lindgren

STM:n
hankerahoitus
30 000 euroa

Valmis
30.11.2017
mennessä

Lakisääteisten neuvostojen
ja raatien maakunnallisen
rakenteen luominen sekä
suunnitelma
ennakollisesta
asukasvaikuttamisesta
Karoliina Frank

Toimintakulut
3000 euroa
Asiantuntijapalvelut
15 000 euroa
Kuntien ja
kuntayhtymien
kehittämisresurssit
8000 euroa

Alkaen syksy
2016 jatkuen
vuoden 2018
loppuun

Sopimukset STM:n ja Hämeenlinnan
kaupungin kanssa on tehty. Hml kehittämispalvelut suunnittelevat Internet-lomaketta.
Osallisuus-kärkihanketta ja sen pilotteja
hyödynnetään valtakunnallisessa
Palvelulupaus- kärkihankk
Kevään kuluessa tavataan neuvostojen pj:ia.
Varsinainen tulevaisuuden suunnittelu
aloitetaan syksyllä.
Muutosagentin kanssa käyty keskustelua
yhteistyöstä, jotta vältytään päällekkäiseltä
työltyä ja tekemiseltä (muutosagentti
kontakstoi vanhusneuvostoja talven / kevään
aikana)

Liikennevalon
väri

Tietohallinto
mahdollistaa
tehokkaat
palveluprosessit

Toimenpide
Seurannan vastuuhenkilö

Resurssit

Aikataulussa:
kyllä/ ei

Resursoidaan maakunnan
tietohallinnon muutos
Johanna Tulander-Välkki

1-2 henkilön työpanos
noin kolme päivää
rahoitushakemusten
tekemiseksi.

Välittömästi

Asiantuntijan
osittainen
irrottaminen
perustyöstään sekä
palkattavan ICTarkkitehdin työpanos.
Kustannukset
yhteensä noin 150 000
euroa/ vuosi.

1.1.2017
alkaen

Laaditaan toiminnallinen
ICT-suunnitelma ja
määritellään
tavoitearkkitehtuuri
Johanna Tulander-Välkki

Oma Häme ICTasiantuntija ja
valmisteluryhmä

Seminaarit
aloitetaan
vuoden 2017
alussa

ICT-tuotannon jatkuvuuden turvaaminen:
Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän selvitys
aloitettu
Sähköisen asioinnin selvitystyö aloitettu
Asiakaskontaktien hallintajärjestelmän kilpailutus
aloitettu

Määritellään ja
hankkeistetaan
kehittämiskohteet
Johanna Tulander-Välkki

Henkilöresurssit edellä
sekä kokonaissuunnitelmasta
riippuen kunkin
kehittämiskohteen
erilliset resurssit.

Aloitus
syksyllä 2017

Vastaa valtakunnallisissa tavoitteissa kohtaa “Uusien
palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen”

Hyvin menee

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

Valmis

www.omahäme.fi

Mitä työn alla?
Mitä valmistunut?
Muutokset suunnitelmaan
Rahoitushakemuksia ei toistaiseksi tehty.
ICT-asiantuntija aloittanut 16.1.2017, työpanos 50%.
Asiantuntija osallistuu valtakunnalliseen ICTvalmisteluun ja vastaa maakunnan ICTpalvelukeskuksen perustamisen koordinoimisesta.
Valtakunnallisesta ICT-valmistelusta tavoitteiksi
annettiin 25.1.2017:
ICT-tuotannon jatkuvuuden turvaaminen
Uusien palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen

Tämä ei vielä ajankohtaista

Liikennevalon
väri

Taitava ja tyytyväinen
henkilöstö

Toimenpide
Seurannan vastuuhenkilö

Resurssit

Aikataulussa:
kyllä/ ei

Siirtyvän henkilöstön
selvittäminen
Petri Alaluusua

Työaikaa,
Oma Häme
henkilöstöjohtajan
työpanos 7/2017
alkaen

Jatkuva

Muutosvalmennus
Petri Alaluusua

Työaikaa,
Oma Häme
henkilöstöjohtajan
työpanos 7/2017
alkaen

5/2017 alkaen

Koulutus- ja
työnohjaussuunnitelma
toimintatapojen
yhtenäistämisen tueksi
Liisa Lepola

Työaikaa,
Oma Häme
henkilöstöjohtajan
työpanos 7/2017
alkaen

7/2017 alkaen

Hyvin menee

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

Valmis

www.omahäme.fi

Mitä työn alla?
Mitä valmistunut?
Muutokset suunnitelmaan
Henkilöstön perustiedot kerätty lokakuussa 2016.
Kevään 2017 aikana päivitetään tiedot. Käynnistymässä
Oma Häme-henkilöstön eläkepoistuman selvittäminen.

Muodostetaan työryhmä valmistelemaan
muutosvalmennus-kokonaisuutta. HR-ryhmä käsittelee
työryhmän kokoonpanoa ja toimeksiantoa 15.2.

Liikennevalon
väri

Hyvinvoivat perheet,
tasapainoinen lapsuus

Hyvin menee

Toimenpide
Seurannan vastuuhenkilö

Resurssit

Aikataulussa:
kyllä/ ei

Uuden lapsiystävällisen
toimintakulttuurin
rakentaminen ja
käyttöönotto

Kärkihankkeen
rahoitus,
kolme
hanketyöntekijää,
kuntien
resurssi,
muutosagentti

Valmis
12/2018

Kärkihankkeen
rahoitus,
kolme
hanketyöntekijää,
kuntien
resurssi,
muutosagentti

Valmis
12/2018

●

●

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

verkostomaisen
toiminnan ja
johtamisen
tukeminen
tietotuotannon
kehittäminen

Jari Pekuri
Monialaisen
perhekeskusverkoston
perustaminen ml.
erikoissairaanhoidon
jalkautuminen
●
●

Valmis
●

osallisuuden mallin
rakentaminen
yhtenäisen
työskentelytavan ja
palveluohjauksen
rakentaminen
työskentelymenetelmien
kehittäminen

Jari Pekuri
www.omahäme.fi

Mitä työn alla?
Mitä valmistunut?
Muutokset suunnitelmaan
Hankehenkilöstön rekrytointi alkamassa.
SOTE-työtä tukeva LAPE-hankesuunnitelma
päivitetty ministeriön ohjeistuksen mukaan →
SOTEa tukevan LAPE-hankkeen aloittaminen
myöhästynyt.
Kunnilla yhteinen tahtotila
kehittämiskokonaisuuksista.

Hankehenkilöstön rekrytointi alkamassa.
SOTE-työtä tukeva LAPE-hankesuunnitelma
päivitetty ministeriön ohjeistuksen mukaan →
SOTEa tukevan LAPE-hankkeen aloittaminen
myöhästynyt.
Kunnilla yhteinen tahtotila
kehittämiskokonaisuuksista.

Liikennevalon
väri

Ikäihmiset elävät hyvinvoivina
ja toimintakykyisinä kotonaan

Hyvin menee

Toimenpide
Seurannan vastuuhenkilö

Resurssit

Aikataulussa:
kyllä/ ei

Mitä työn alla?
Mitä valmistunut?
Muutokset suunnitelmaan
Työn valmistelu aloitettu. Maakunnan seudut
nimeävät edustajansa viimeistään 31.1. teemoja
käsittelevään työrukkaseen (4-5 hlöä), joka ryhtyy
valmistelemaan sisältöjä varsinaisen työryhmän
käsiteltäviksi. Lisäksi jokainen kunta / muu toimija voi
nimetä asiantuntijoitaan, joita työrukkanen kuulee ja
keskusteluttaa työnsä edetessä.
Tematiikkaan liittyvää kokonaisuutta kuvattu
visuaalisesti helpottamaan työstämistä; myös
valtakunnallinen bechmarkkaus huomioitu.
Sama tilanne kuin edellä.

Ikäihmisten arjessa pärjäämisen ja
kuntoutumisen tukemisen sekä
ongelmien ennaltaehkäisyn
toimintamallien määrittely ja suunnittelu
Annukka Kuismin

Työaikaa,
kokouskulut,
matkakulut

Alkaen
1/2017 –
12/2018
Kyllä

Ikäihmisten palveluneuvojien ja
palveluohjauksen ydintehtävien määrittely
ja toimintamallin suunnittelu
Annukka Kuismin

Työaikaa,
kokouskulut,
matkakulut

Alkaen
1/2017 –
12/2018
Kyllä

Kotihoidon ja sen tukipalvelujen kartoitus ja Työaikaa,
suunnittelu
kokouskulut,
Annukka Kuismin
matkakulut

Alkaen
1/2017 –
12/2018
Kyllä

Sama tilanne kuin edellä.

Omaishoidon ja perhehoidon kartoitus ja
suunnittelu yhteistyössä vammaisten
palvelujen kanssa
Annukka Kuismin

Työaikaa,
kokouskulut,
matkakulut

Alkaen
1/2017 –
12/2018
Kyllä

Sama tilanne kuin edellä. Tämä tematiikka nivotaan
yhteen siihen työrukkaseen, joka käsittelee
palveluneuvontaa ja -ohjausta.

Asumispalveluiden kartoitus ja suunnittelu
Annukka Kuismin

Työaikaa,
kokouskulut,
matkakulut

Alkaen
1/2017 –
12/2018
Kyllä

Sama tilanne kuin edellä.

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

Valmis

www.omahäme.fi

Liikennevalon
väri

Yhdenvertaiset
vammaisten palvelut

Hyvin menee

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

Valmis

www.omahäme.fi

Toimenpide
Seurannan vastuuhenkilö

Resurssit

Aikataulussa:
kyllä/ ei

Suunnitellaan ja hankitaan
Kanta-Hämeen
kuljetuspalvelukeskus
Marjo Lindgren

Hankinnan
vastuukunta
Hämeenlinnan
kaupunki.
Seudullisesti 12 asiantuntijan
työpanos

Valmistelu
käynnissä.
Tavoitteena,
että keskus
aloittaa
syksyllä 2017

Palveluvalikon määrittäminen
ja harmonisointi
Riikka Haahtela

Työaikaa,
kokouskulut,
matkakulut

Valmis
keväällä 2018

Palveluprosessien kuvaaminen
ja yhdenmukaistaminen
Riikka Haahtela

Työaikaa,
kokouskulut,
matkakulut

Jatkuu
vuoteen 2019

Mitä työn alla?
Mitä valmistunut?
Muutokset suunnitelmaan
Ohjausryhmä ja valmisteluryhmät ovat järjestäytyneet.
Projektisuunnitelman ensimmäinen luonnos esitetään
16.2.2017 ohjausryhmässä. Palvelun kuvauksen
laatiminen on aloitettu.
Hankinnan ja uuden toimintatavan käyttöönoton
aikataulu on haasteellinen.
Uusi työryhmä on perustettu ja ensimmäinen
kokousajankohta sovittu. Työryhmän työsuunnitelmaan
on sisällytetty palveluvalikon määrittäminen ja
harmonisointi.
Uusi työryhmä on perustettu, ja ensimmäinen
kokousajankohta sovittu. Työsuunnitelmaan on
sisällytetty palveluprosessien kuvaaminen ja
yhdenmukaistaminen.

Liikennevalon
väri

Ilman kynnystä päihde- ja
mielenterveyspalveluihin

Hyvin menee

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

Valmis

www.omahäme.fi

Toimenpide
Seurannan vastuuhenkilö

Resurssit

Aikataulussa
:
kyllä/ ei

Mitä työn alla?
Mitä valmistunut?
Muutokset suunnitelmaan

Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen yhdistäminen
Liisa Lepola

Työaikaa

2017-2018

Sovittu palaveri 30.1.2017. Käynnistetään keskustelu
Hml:n terveyspalveluiden kanssa ja laaditaan suunnitelma
etenemisestä.

Päivystyksellisten palvelujen
kehittäminen
Liisa Lepola

Hämeenlinnan
pilotti
nykyisillä
resursseilla

Kevät 2017

Päivystyksellisten palveluiden pilotti Hämeenlinnassa
(sairaanhoitajan päivytys) käynnissä.

Yhteinen koulutus- ja
työnohjaussuunnitelma
toimintatapojen
yhtenäistämisen tueksi
Liisa Lepola

Työaikaa,
30 000 euroa
koulutukseen
ja ohjaukseen

Jatkuva

Käynnistämättä.

Päihdedementian
asumispalveluyksikön
perustaminen
Liisa Lepola

Työaikaa

Suunnitelma
valmis
12/2018

Käynnistämättä.

Asiakkaiden ja omaisten
huomiointi palveluprosessissa.
Kokemusasiantuntijoiden
hyödyntäminen palvelujen
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Liisa Lepola

Työaikaa

Jatkuva

Sairaanhoitopiiri vetoinen kokemuskoulutussuunnitelma
on laadittu (versio 1). Kokemuskoulutukseen varaus shp:n
budjetissa varaus.

Liikennevalon
väri

