Oma Hämeen
sote-toimintaohjelma
2017-2018
Seurantalomake
Maaliskuu 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

Työaikaa

Mitä työn alla?
Mitä valmistunut?
Muutokset suunnitelmaan
9/2017–12/2018 Koordinaation rakenteet työstettävänä.

Sote-integraation tavoitteiden ja
toteutusmallin suunnittelu ja
työstäminen
Seppo Ranta

Työaikaa

Valmis 12/2017

Toimintaprosessien
yksinkertaistaminen ja
yhtenäistäminen (asiakasarvon
tuottaminen)
Petrus Kukkonen

Koulutuksiin
3/2017-12/2018
15 000 euroa/
vuosi

Toimintaohjelmaan liittyvät koulutukset & työpajat on
toteutettu suunnitelman mukaisesti kehityshankkeet: HELPPIhanke on toteutusvaiheessa seuraavat työpajat, MOPA/MOSA
potilaiden hoitoprosessin hallinta -> suunnittelukokous 17.3.
Seuraavien koulutusten & työpajojen suunnittelu aloitettu.

Monituottajamallin
valmisteleminen vapaan valinnan
pohjalta
Jukka Lindberg

Työaikaa.
Mahdolliset
selvitykset
15 000 euroa.

Hämeenlinnan kokeilu ja sen seuranta käynnissä. Vapaan
valinnan kokeilu alkanut viikolla 8. Riittävä väestömäärä
mukana - samoin riittävästi erilaisia toimijoita.
Käynnistyskokemuksia hyödynnetty vapaan valinnan
lakilausunnossa. Vapaan valinnan lakiesitys tulossa viikolla 15.
Käynnistynyt. Työryhmä ja sihteeri valittu, ensimmäinen
kokous pidetty. Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-infran
selvitystyö käynnistetty tukipalveluyhtiöiden kanssa.

Jatkuva

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

3/2017-9/2017

Palveluohjauksen ja kuntoutuksen
integroiminen palveluketjuihin
Annukka Kuismin
Auli Anttila

Alkaen kevät
2017
Kyllä

Työaikaa

Työstetään osana palveluverkkoselvitystä.
Seuraava versio tavoitteineen pyritään työstämään
maakunnan valmistelutoimielimen käyttöön kesään 2017
mennessä.

Kuntoutuksen ohjausryhmä käynnistänyt toimintansa,
nykytilanteen kartoitusta valmistellaan. Palveluohjauksen
ohjausryhmän ensimmäinen kokous sovittu huhtikuulle.

Liikenne
-valon
väri

Kattava ja luotettava
palveluverkko

Toimenpide
Seurannan
vastuuhenkilö
Palveluverkkoselvitys
Mirja Saarni

Resurssit

Sosiaali- ja
terveydenhuollon
palveluverkon
suunnittelu
Seppo Ranta

Työaikaa

Hankitaan
ostopalveluna,
30 000 euroa

Hyvin menee

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

Valmis

www.omahäme.fi

Aikataulussa: Mitä työn alla?
kyllä/ ei
Mitä valmistunut
Muutokset suunnitelmaan
12/2016Sitran aineisto saatu, palvelupisteet kartalla, seuraavana askeleena
10/2017
aineiston tarkastus työryhmässä 5 ja sen hyödyntäminen
palveluverkkotyöskentelyssä. Projektisuunnitelmaa työstetään
rukkasryhmässä ja työryhmässä 5 viikolla 9
Asiakkaan palveluverkkoluonnos on hyväksytty ohjausryhmässä
27.3. Palveluverkko asiakkaan ja organisaation näkökulmista
työstettävänä.
Valmis
12/2016
Jatko 7/2017

Seuraava versio tavoitteineen pyritään työstämään maakunnan
valmistelutoimielimen käyttöön kesään 2017 mennessä. Työryhmän
5 alla toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueet työstetään
yhdessä.

Suun terveydenhuollon Työaikaa
palveluverkon
suunnittelu
Teija Raivisto

Valmis
2/2017

Palveluverkkokuvaus on valmis, kuvaus tehty melko yleisellä tasolla,
tarkennetaan tarvittaessa, osin viitataan myös integraatioryhmän
kuvaukseen. Nyt työstetään yhteisiä tavoitteita.

Sosiaalipäivystyksen
integroiminen
terveydenhuoltoon
Eija Leppänen

Valmis
12/2018

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

Työaikaa

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

Asiakkaiden osallistumisen
toimintamalli –
valtakunnallinen
kärkihanke
Marjo Lindgren

STM:n
hankerahoitus
30 000 euroa

Valmis
30.11.2017
mennessä

Gps- paikanteiseen kyselyyn vastanneista
(N=294) 46,5 % (N=137) antoi yhteystietonsa.
Näille edelläkävijäasiakkaille suunnitellaan
kyselyä osallistavan budjetoinnin
näkökulmasta ja lähetetään 4/2017 aikana..

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

Eteneminen viivästyy hieman
lainsäädäntöprosessin keskeneräisyydestä
johtuen. Neuvostojen tapaamiset ja rakenteen
suunnittelun aloitus on siirretty syksyyn.
Yhteistyötä muutosagenttien kanssa
jatketaan.

Hyvin menee

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

Valmis

www.omahäme.fi

Aikataulussa:
kyllä/ ei

Mitä työn alla?
Mitä valmistunut?
Muutokset suunnitelmaan
Esitettä on valmisteltu. Prosessi etenee kun
lakipaketti on edennyt.

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

Tietohallinnon ja ICT-palvelujen kannalta
välttämättömät siirtymävaiheessa hoidettavat tehtävät
on tunnistettu ja kuvattu.

Määritellään ja
hankkeistetaan
kehittämiskohteet
Johanna Tulander-Välkki

Henkilöresurssit edellä
sekä kokonaissuunnitelmasta
riippuen kunkin
kehittämiskohteen
erilliset resurssit.

Aloitus
syksyllä 2017

Edellä mainittuun liittyen on aloitettu tehtävien
projektointia ja resursointia. Tarve ulkopuolisen
resurssin palkkaamiseksi on tunnistettu, tarkka
henkilömäärä ja rahoitustarve tarkentuu vielä ..

Hyvin menee

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

Valmis

www.omahäme.fi

Mitä työn alla?
Mitä valmistunut?
Muutokset suunnitelmaan
Saatu esivalmisteluvaiheen rahoitusta n. 40 000 €
osittain tietohallintoon.

Liikennevalon
väri

Taitava ja tyytyväinen
henkilöstö

Hyvin menee

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

Valmis

www.omahäme.fi

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

Mitä työn alla?
Mitä valmistunut?
Muutokset suunnitelmaan
Oma Häme -sotehenkilöstön perustiedot kerätty
syyskuun 2016 tilanteesta. Päivitetään tiedot
maaliskuun aikana 28.2 2017 tilanteeseen. Henkilöstön
eläköitymistiedot kerätty (tietolähde Keva).

Muutosvalmennuksen suunnitteluun nimetty työryhmä.
Työryhmä tekee ehdotuksen muutosvalmennuksen
tavoitteesta, sisällöstä, kohderyhmistä, toteutustavasta
ja rahoituksesta 31.5.2017 mennessä. Työryhmä
aloittanut työnsä maaliskuussa.

Liikennevalon
väri

Hyvinvoivat perheet,
tasapainoinen lapsuus

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

●

Hyvin menee
●

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

verkostomaisen
toiminnan ja
johtamisen
tukeminen
tietotuotannon
kehittäminen

LAPE-hankesuunnitelman päivitys 17.2.2016
Projektipäällikkö rekrytoitu, aloittaa 20.3.2016
Maakuntakierroksella kirkastettu hankkeen
tavoitteita.

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

LAPE-hankesuunnitelman päivitys 17.2.2016
Projektipäällikkö rekrytoitu, aloittaa 20.3.2016
Maakuntakierroksella kirkastettu hankkeen
tavoitteita.

Liikennevalon
väri

Ikäihmiset elävät hyvinvoivina
ja toimintakykyisinä kotonaan

Hyvin menee

Pieniä pulmia

Ratkotaan
ongelma!

Valmis

www.omahäme.fi

Toimenpide
Seurannan vastuuhenkilö

Resurssit

Aikataulussa:
kyllä/ ei

Mitä työn alla?
Mitä valmistunut?
Muutokset suunnitelmaan

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

Työaikaa,
kokouskulut,
matkakulut

Alkaen 1/2017 –
12/2018
Kyllä

Kokouksissa linjausehdotusten valmistelu käynnistynyt. Tutustuttu
muualla sovellettaviin toimintamalleihin, käsitelty Pikassoksen
ehdotus indikaattoriyhteistyöstä.

Ikäihmisten palveluneuvojien ja palveluohjauksen
ydintehtävien määrittely ja toimintamallin
suunnittelu
Annukka Kuismin

Työaikaa,
kokouskulut,
matkakulut

Alkaen 1/2017 –
12/2018
Kyllä

Kokouksissa linjausehdotusten valmistelu käynnistynyt.
Erityishuomio ollut mittaristoja koskevissa asioissa,
tietojärjestelmissä, palveluohjauksen tasojen määrittelyssä sekä
käsitelty Pikassoksen ehdotus indikaattoriyhteistyöstä.

Kotihoidon ja sen tukipalvelujen kartoitus ja
suunnittelu
Annukka Kuismin

Työaikaa,
kokouskulut,
matkakulut

Alkaen 1/2017 –
12/2018
Kyllä

Kokouksissa linjausehdotusten valmistelu käynnistynyt.
Erityishuomio ollut mittaristoja koskevissa asioissa, asiakkuuden
määrittelyssä ja välillisen/välittömän työajan määrittelyssä.
Käsitelty Pikassoksen ehdotus indikaattoriyhteistyöstä.

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

Työaikaa,
kokouskulut,
matkakulut

Alkaen 1/2017 –
12/2018
Kyllä

Ks. palveluohjauksen kohta edellä.

Asumispalveluiden kartoitus ja suunnittelu
Annukka Kuismin

Työaikaa,
kokouskulut,
matkakulut

Alkaen 1/2017 –
12/2018
Kyllä

Kokouksissa linjausehdotusten valmistelu käynnistynyt.
Erityishuomio pitkäaikaishoivan kattavuustavoitteisiin liittyvässä
strategisessa linjausvalmistelussa ja lisäksi käsitelty Pikassoksen
ehdotus indikaattoriyhteistyöstä.

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
Kuljetuspalvelukeskuksen palvelunkuvaus valmistui 30.3.
Mahdolliset kommentit on pyydetty 6.4. mennessä.
Seuraava ohjausryhmä on 26.4., jota ennen järjestetään
yritysten kuuleminen. Kunnissa tehdään tarvittavat
päätökset liittyen mm. kuljetuspalvelujen kriteereihin
ennen hankinta-asiakirjojen julkaisemista.
Liikenteen hankintamallia työstetään
rekisteröitymismenettelyn pohjalta.
Uusi työryhmä on perustettu, ja ensimmäinen kokous on
7.3. Työryhmän työsuunnitelmaan on sisällytetty
palveluvalikon määrittäminen ja harmonisointi.
Uusi työryhmä on perustettu, ja ensimmäinen kokous
on 7.3. 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

Nimetään työryhmä, jossa A-klinikkasäätiön ja
Hämeenlinnan kaupungin edustus. Työryhmän
nimeäminen kesken.

Päivystyksellisten palvelujen
kehittäminen
Liisa Lepola

Hämeenlinnan
pilotti
nykyisillä
resursseilla

Kevät 2017

Yhteinen koulutus- ja
työnohjaussuunnitelma
toimintatapojen
yhtenäistämisen tueksi
Liisa Lepola

Työaikaa,
30 000 euroa
koulutukseen
ja ohjaukseen

Jatkuva

Hämeenlinnassa on käynnistynyt pilotti psykiatristen
sairaanhoitajien vastaanottotoiminnasta. Arviointi pilotista
6/2017. Riihimäellä aloittanut psyk. sh aamuvastaanotto
ilman ajanvarausta.
Osana maakunnallista sosiaali- ja kriisipäivystystä
käsitellään päivystykselliset mielenterveys- ja
päihdepalveluiden järjestäminen. Seuraava kokous
5.5.2017.
Konsultoitu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
koulutuspäällikköä. Työryhmän nimeäminen käynnissä.
Työryhmän ensimmäinen kokous on sovittu 11.5.2017.

Päihdedementian
asumispalveluyksikön
perustaminen
Liisa Lepola

Työaikaa

Suunnitelma
valmis
12/2018

Työryhmän nimeäminen käynnissä. Työryhmän
ensimmäinen kokous on sovittu 25.4.2017.

Asiakkaiden ja omaisten
huomiointi palveluprosessissa.
Kokemusasiantuntijoiden
hyödyntäminen palvelujen

Työaikaa

Jatkuva

Kokemuskoulutussuunnitelma valmis.
Kokemuskouluttajahaku käynnissä. Koulutuksen toteutus
8/2017 - 5/2018. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
koordinoi kokemuasasintuntijakoulutusta. Vahvasti

Liikennevalon
väri

