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Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli ja yhteinen
palvelualusta Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluissa

KUMOUS-hanke ja tutkimuksen kohde
§ Palvelutalouden vallankumous - Ihminen digitalisaation keskiössä-

tutkimushanke (KUMOUS) edistää uudenlaisten arkea helpottavien
digitaalisten palvelujen ja palveluyhdistelmien kehittelyä. Hankkeen
tavoitteena on luotsata hankkeessa mukana olevat toimijat
yhteiseen oppimiseen ja yhteiskehittelyyn, siten että kehitettävät
palvelut tukevat entistä paremmin kansalaisten arkea. Hankkeessa
tutkitaan sekä kehitetään arvoverkostojen uudenlaista tapaa oppia
yhdessä, edistetään palvelukokeiluja ja arvioidaan, mitä kansalainen
ja palvelunkäyttäjä tulevaisuudessa palveluilta odottaa.

§ Yhtenä tutkimuksen kohteena on Hämeenlinnan lasten ja nuorten
palvelut ja siellä yhteinen palvelualusta YPA, jonka tavoitteen on
- digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä - saada kunnan
monialaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kohtaamaan
lasten ja nuorten arjessa. Tavoitteena on tuottaa tehokkaita ja
vaikuttavia palveluita, joissa myös asiakkaan rooli vahvistuisi.

§ Tutkimuksen fokuksessa on ollut:
§ Digitalisaatio moniammatillisessa yhteistyössä
§ Asiakaslähtöiset palvelumallit
§ Kokeilut ja niiden arviointi

§ Tulokset pohjautuvat alueen johdon ja työntekijöiden 23
haastatteluun. Haastattelut on tehty 10/2015 - 2/2016 välisenä
aikana. Johdon haastattelut olivat yksilöhaastatteluja (5kpl) ja
ammattilaisten haastattelut suoritettiin ryhmähaastatteluina (3kpl, 6-
7 ammattilaista ryhmässä). Ammattilaisia oli varhaiskasvatuksesta,
moniammatillisesta asiakastiimistä sekä neuvolan asiakastiimistä.
Haastattelut on nauhoitettu ja litteroitu.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset
§ Saatujen kokemusten pohjalta uudenlaisen palvelumallin on nähty

tarjoavan mahdollisuuksia seuraavaan askeleeseen
asiakaslähtöisyydessä: ollaan siirtymässä asiakkaan mukanaolosta
“asiakas edellä” -ajatteluun.

§ Kokeilun toteuttaminen ei ole sujunut odotusten mukaisesti ja vain
muutamia perheitä on saatu mukaan palvelun käyttäjiksi.

§ Haasteina oli muun muassa resurssien vähyys, selkeän vastuutahon
sekä ammattilaisten ja asiakkaiden osallisuuden puuttuminen sekä
tekniset ongelmat.

§ Kysymykseksi heräsi, olivatko YPA:n kohteena olevat palvelut liian
henkilökohtaisia, jotta perheet olisivat halunneet välittää tilannettaan
koskevaa tietoa ammattilaisten välillä ja digitaalisilla alustoilla.

§ Uudenlaisen asiakkuuden tukeminen olisi myös edellyttänyt
uudenlaista työroolia ammattilaisilta.

§ Kehitetyn palvelumallin käyttöönotto vaatii uudistuksia ja muutoksia
monella eri tasolla. Sähköisten alustojen käyttöönoton lisäksi,
tarvitaan muutoksia työn tekemisessä ja ammattilaisten
vuorovaikutuksessa, asiakkaiden kohtaamisessa sekä
strategisessa johtamisessa.

§ Monialaiset muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä, vaan ne
edellyttävät pitkäjänteistä ja sitkeää yhteistyötä yli hallinnonalojen.

§ Kokeilut saavat myös epäonnistua ja nämä opit tulisi saada
levitettyä laajemmin koko kuntakentälle.

Twitter: #KUMOUS
www.digikumous.fi

http://www.digikumous.fi/
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