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90% tarvitsee kaupungin sosiaali- ja
terveyspalveluja 0-2 krt vuodessa,
kuten
eResepti verkossa
Opiskelijan kesätoimeentulotuki
sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotto

10% tarvitsee moniammatillista
palvelua, kuten
tukea kotiin
terveydellisiin ongelmiin
tukea elämänhallintaan
mielenterveyden, päihdekäytön
ongelmiin

Varmistetaan kaikille kuntalaisille:
Joustavaa neuvontapalvelua
Hyvää saatavuutta
Monipuolisia verkkopalveluita 24/7
Hyvinvointikeskusten kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisäksi 10%lle
asiakkaista:

Nimetään
vastuuhenkilöt

Tehdään jokaiselle
yksi yhteinen
moniammatillinen
hoito- ja palvelu-
suunnitelma

Kuntalaisten palvelut tarpeen
ja käytön mukaan



”Asiakas keskiöön –
yksi suunnitelma ja yhteiset tavoitteet ”

1. Tunnistaminen
- Paljon palveluita

tarvitsevat
- Yhteiset kriteerit

2. Palvelutarpeen kartoitus
- Kokonaisvaltainen hoito-

ja palvelutarpeen arviointi

3. Kokonaisvaltainen lähestyminen
- Yhteinen suunnitelma eri

toimijoiden kanssa (asiakas, läheiset
ja ammattilaiset)

Asiakas

Palveluiden parempi
koordinointi ja asiakkaan
palveluiden kokonaiskuvan
hahmottaminen

Palveluiden toteutuminen
tarkoituksenmukaisesti ja
oikea-aikaisesti, asiakkaalla
omien asioiden omistajuus

Vastuutyöntekijä

Monialainen yhteistyö

4. Hoito- ja palvelusuunnitelma
- Eri toimijoiden yhteinen työväline



Kokeilun eteneminen

• Kokeilussa mukana hyvinvointipalveluiden, sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja
työllisyyspalveluiden henkilöstöä (mm. terveydenhoitajia, sairaanhoitajia,
lähihoitajia, ohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä, sivistys- ja kulttuuripalveluista
koulukuraattoreita ja psykologeja) pilottialueilta aloittaen

• Hoito- ja palvelusuunnitelmalomake terveys- Efficaan sähköisenä
– Effica- koulutus ja samalla sisällöllistä koulutusta toimintamallista

• Pilottialueiden jälkeen yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman käyttöä yhteistyön ja
tavoitteellisuuden välineenä on laajennettu vähitellen koko organisaation
toimintaan ja kaikkiin palveluihin

• Toimintamalli osaksi normaalia johtamista; palvelupäälliköt ja palveluesimiehet
edistävät omalla johtamisellaan yhteisen suunnitelman hyödyntämistä
moniammatillisen yhteistyön tukena
– Lisäksi yhteiset poikkitoimijaiset tapaamiset ja kehittämispäivät, esim. alueelliset

lapsiperheverkostot



Kokeilun toteutuksesta

• Yhteisiä suunnitelmia on tehty, mm. avosairaanhoidossa, mielenterveyspalveluissa,
sosiaalipalveluissa, lastenneuvolassa, perhepalveluissa, opiskelijaterveydenhuollossa,
äitiysneuvolassa
– Eniten työikäisille, vastuutyöntekijänä eniten sosiaalityöntekijä

• Syitä yhteisen suunnitelman tekoon ovat olleet mm. koulukiusaamisen,
parisuhdeongelmien, yksinhuoltajuuden, yksinäisyyden ja mielenterveysongelmien
mukanaan tuomat tarpeet
– Yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma -> mielenterveyden tukeminen,

somaattisissa ja päihdeongelmissa oikean hoidon ja avun piiriin pääseminen,
vanhemmuuden tukeminen, kuntoutumisen tukeminen, myös ystäväpalvelun
tarjoaminen jne.



Tuloksia kokeilusta
• Yksittäisten potilas- ja asiakaskäyntien määrä on kokeilun piirissä olleiden paljon

palveluita käyttävien asiakkaiden osalta hieman vähentynyt tarkasteltuna puoli vuotta
ennen ja jälkeen yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen. (€?)

• Puhelinkontaktien määrä on vähentynyt yli neljänneksellä

• Näyttäisi aiheuttaneen muutosta resurssien ohjautumisessa aikaisempaa paremmin
todellisen, asiakastarpeen suuntaisesti (tunnistaminen)
• Kontaktien määrä väheni selkeästi, mutta käynnit säilyivät jokseenkin samana
• Kontaktit ja käynnit lääkärillä vähenivät hieman
• Kontaktit hoitohenkilökuntaan vähenivät, mutta käynnit lisääntyivät hieman
• Mielenterveyspalvelujen käyttö lisääntyi lähes 30%:lla
• Erikoislääkärin kontaktit lisääntyivät 20%, mutta käynnit vähenivät kolmanneksella

• Henkilöstökyselyn perusteella keskeisin kokemus, että asiakkaat hyötyvät palvelusta (ka.
4,06, asteikolla 1-5)

• Asiakkaat ovat kokeneet yhteistyön asiakasvastaavan kanssa toimivaksi (ka. 4,07)



Kokeilun aikana esille nousseita kysymyksiä
haasteita
• Arkuus yhteisen suunnitelman tekoon – vastuiden ja velvollisuuksien epäselvyys

• Epävarmuutta, hyötyisikö asiakas yhteisestä hoito- ja palvelusuunnitelmasta ja voiko
asiakkaalle esittää suunnitelman laatimista ja miten edetään, kun asiakkaalta on saatu
suostumus

• Lupa-asiat ja kirjauskäytännöt haasteellisia; arkuus omasta asemasta; miten vanhemmat
kokevat lomakkeen?

• Suunnitelman on osin koettu työllistävän (vrt. myös vastuuhenkilörooli)

• Eri toimijoiden esille tuoma epäselvyys vastuutyöntekijä –käsitteestä (vrt.  sivistys- ja
kulttuuripalvelut ja hyvinvointipalvelut) => yhteistä keskustelua tarvitaan edelleen

• Korkea kynnys suunnitelman kirjaamiseen, kun useat ammattilaiset ja asiakas näkevät
lopputuloksen



Kokeilun aikana esille
nousseita kysymyksiä ja haasteita

• Koko perhettä koskeva palvelusuunnitelma: kun kaikilla perheessä on ongelmia,
kenelle suunnitelma tehdään/kenen tietoihin kirjataan, kenen papereihin
merkitään?

• Miten Lapset puheeksi - menetelmä suhteessa Hittiin? Kumpi tehdään ja missä
tilanteissa? - Voiko palvelusuunnitelman tehdä Lapset puheeksi- neuvonpito
lomakkeen pohjalle?

• Onko laaja-alaisille erityisopettajille mahdollisuus saada käyttöoikeus yhteiseen
palvelusuunnitelmaan?

• Miten uusperheet? Esim. äitipuolella haasteita, mitä voidaan kirjata lapsen tietoihin,
jos ei ole kyse biologisesta äidistä; lupa lapsen mahdolliselta etävanhemmalta, jolla
lapsen huoltajuus?



Missä onnistuttiin

• Yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelmapohjan luominen ja sen toteutus yhteisessä
sähköisessä järjestelmässä

• Yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma monialaisen yhteistyön välineeksi
– Yhteisen suunnitelman hyödyllisyyden näkyville saaminen

• Monialaisen yhteistyön merkityksen ja ymmärryksen lisääntyminen sekä sosiaali-
ja terveyspalveluiden toimijoiden kesken että muiden asiakkaan asian hoitoon liittyvien
toimijoiden kanssa

• Vahvistettiin monialaisen yhteistyön rakenteita ja toimintamallia.



Työ jatkuu



Kiitos


