Työsuunnitelma
y
Lapin sote‐
tuotantoalue
Lapin tuotantoalueen
ohjausryhmän 20.1.2015
linjausten mukaisesti

Työsuunnitelma
y
– Lapin
p tuotantoalue
Keskeiset periaatteet
‐ Sosiaali‐
Sosiaali terveydenhuollon palvelut perustuvat asiakastarpeisiin ja
ne rakennettaan asukkaiden kanssa yhdessä suunnitellen
‐ Palveluissa vahvistetaan ennaltaehkäisyä, omahoitoa ja
lähipalveluita
‐ Toiminnan kohteena asukkaiden pärjääminen, se edellyttää uusia
innovatiivisia työtapoja ja yhteistyötä.
yhteistyötä
‐ Vaikuttavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen
‐ Keskeisenä välineenä on sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon integraatio
‐ Palveluketjut ja prosessit tulevat johtamisen kohteeksi, eikä vanhoja
rakenteita ei siirretä uuteen organisaatioon
‐ Valmistelun organisointi pohjautuu paikalliseen terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman sopimisen malliin

Valmistelun aikataulutus – Lapin tuotantoalue
Järjes‐
Järjes
täyty‐
minen

Vaihe 1
Asiakaslähtöiset
prosessit

Prosessi‐
työryhmät

Vaihe 2
Raamit
tuotannolle

Vaihe 3
Kuntayhtymän
perusrakenteet

Vaihe 4
Uuden rakentaminen vanhan rinnalla
Siirtymävaiheen työt

Asteittainen uuden
toiminnan rakentaminen
vanhan rinnalla

Jatkotyö

Henkilöstöasiat, tuki muutokselle
Johtaminen,
tilat, talous ‐tr:t

Asukas‐ ja kunta‐
tapaamiset

Jatkotyö

Kuntayhtymän perustaminen

Kuntajohtajien ja or:n yhteiskokous /
Laaja yhteistyöseminaari
Sote‐alue
aloittaa
1.1.2016

Sote‐lainsäädäntö
14.3.2015
mennessä?

1/2015

5/2015

9/2015

Ky:n toimin‐
nan aloitus

Siirtyminen työryhmien
valmistelusta uuden
johdon alaiseen
työskentelyyn.

Tuotantoalue
aloittaa ja
henkilöstö siirtyy
1.1.2017?

Ilmoittautuminen
tuotantoalueeksi
31.1.2016

1/2016

5/2016

9/2016

1/2017

Prosessien uudistaminen – Lapin tuotantoalue
5. Perussopimus, hallinto

1. Tarpeiden
arviointi, HVK,
asukkaat,
kunnat
2. Prosessien
uudistaminen
– palveluketjut,
sos‐pth‐esh
integraatio
3. Tuki
palveluketjuille
– osaaminen,
tiedonkulku,
d k lk
kehittäminen,
etc.

4. ”Raamit”
tuotannolle
‐ Johtaminen
‐ Henkilöstö
H kilö ö
‐ Talous
‐ Tila‐asiat
‐ Muu infra

Asiakasprosessien uudistaminen
‐ Lapin tuotantoalue
Keskeiset asiakasprosessit – ohjausryhmän päätös 20.1.2015:
Perheiden palvelut
Vammaisten palvelut
Aikuisten p
psykososiaaliset
y
palvelut
p
Sairauksien ehkäisy ja hoito
Ikäihmisten palvelut
Päivystykset ensihoito ja kriisityö
Päivystykset,
Toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus*

Erona Länsi‐Pohjan tuotantoalueen prosesseihin:
1. Päivystykset oma prosessi, koska siihen liittyy merkittävästi sovittavaa ja linjattavaa
2. Eksoten tavoin aikuisten mielenterveys, päihde ja sosiaalipalvelut yhteisessä
prosessissa
*Toimintakyvyn
*T
i i t k
edistäminen
di tä i
ja
j kuntoutus
k t t –työryhmän
t ö h ä ttoiminnassa
i i
on
keskeistä kuntoutusajattelun tuominen osaksi asiakasprosesseja – siksi
siinä tulisi olla jäseninä myös muiden prosessien työryhmien edustajia

Muut keskeiset prosessit
1. Palvelutarpeiden arvioinnin sekä terveyden ja hyvinvoinnin vaatima kunta‐
soteyhteistyö ( => kunta‐sote ‐työryhmä )
2. Saamenkielisten palveluiden suunnittelu yhteistyössä sote‐ alueen
valmistelun kanssa ( => saamenkieliset p
palvelut –työryhmä
y y
)
3. Osaamisen kehittäminen ja henkilöstötarpeiden ennakointi (=> henkilöstö ja
osaamisnen ‐työryhmä sekä tuotantoalueen osaamisen kehittämisen
rakenteet –hanke)
hanke)
4. Tiedonhallinta (=> alueellinen tietostrategiatyöryhmä sekä Pohjois‐Suomen
ICT –yhteistyö)
5. Potilas‐ ja asiakasturvallisuus ja laadunhallinta (=> yhteistyöverkostot)
6. Palvelutuotannon tukipalvelut (=> tarvittaessa selvityshenkilöt)
7. Kehittämisyhteistyö (=> Lapin sos, pth ja esh‐kehittäjien yhteistyöverkosto,
tiedontuotannon yhteistyö)

Lapin Sote
Sote‐tuotantoalueen
tuotantoalueen valmistelun keskeiset
asiakas‐ ja tukiprosesseja valmistelevat työryhmät
luonnos 17.2.2015

Työryhmätyöskentelyn tavoite
• Tavoitteena
i
on nykyisen
k i
palvelurakenteen
l l k
tarkastelun sekä uusien ideoiden ja
innovaatioiden kautta luoda pohja tulevalle
palvelurakenteelle siten, että palveluiden
asiakaslähtöisyys ja yhdenvertaisuus
toteutuvat
• Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon
ja sosiaalitoimen integraatio on keskeinen
työväline palveluiden kehittämisessä

Työryhmien jäsenet, työnjako ja verkostomainen
toiminta
• Työryhmät ovat moniammatillisia
• Jäsenet valitaan osaamisen ja asiantuntijuuden perusteella
h
huomioiden
d prosessin sisältö
l
• Työryhmissä on jäseniä yhteensä 7‐12
• Työryhmässä tehtävät jakautuvat seuraavasti
– jokaisessa työryhmässä on puheenjohtaja ja koordinaattori
– puheenjohtaja huolehtii yhdessä koordinaattorin kanssa
työryhmätyöskentelyn etenemisestä ja kokonaisuudesta
– koordinaattori huolehtii kokousjärjestelyistä sekä työskentelyn
dokumentoinnista ym.
– työryhmän jokaisella jäsenellä on valmistelutehtävä

• Puheenjohtajat ja koordinaattorit muodostavat verkoston, jossa
sovitetaan yhteen työryhmien työskentely
• Työryhmätyöskentelyn koordinoinnista vastaavat Poske ja Pth‐
yksikkö yhteistyössä
– pitävät yllä puheenjohtajien ja koordinaattoreiden verkostoa

Työryhmät perustetaan seuraaville prosesseille
• Kuusi
K i uutta
tt asiakasprosessityöryhmää
i k
it ö h ää
–
–
–
–
–
–

Perheiden palvelut
Vammaisten palvelut
p
Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Sairauksien ehkäisy ja hoito
Toimintak n edistäminen ja kuntoutus
Toimintakyvyn
k nto t s
Saamenkieliset palvelut

• Toimintakyvyn
y y edistäminen jja kuntoutus sekä saamelaisten
palvelut työryhmät kootaan pääosin muiden työryhmien
jäsenistä
• Ikäihmisten palvelut,
palvelut päivystykset ja ensihoito
ensihoito, henkilöstö ja
osaaminen sekä tietohallinnon työryhmät jatkavat

Perustehtävän kirkastaminen ja nykyisen
palvelutarjonnan kuvaaminen
• Perustehtävän
P
h ä ä kirkastaminen
ki k
i
– Miksi ja kenelle palveluprosessi on olemassa?
– Mitkä ovat keskeiset tuotettavat palvelukokonaisuudet?
– Arvioidaan palvelutarpeet, odotukset ja palveluihin
kohdistuvat vaatimukset (mm. lainsäädäntö).

• Asukkaiden ja asiakkaiden osallistuminen
• Kuvataan nykyinen palvelutuotanto
– Mitä palvelukokonaisuuksia prosessi sisältää? Ketkä niitä
tuottavat? (julkinen/yksityinen)
– ennaltaehkäisy, oma
oma‐apu,
apu, lähiosaaminen,
erityisosaaminen, vaativa erityisosaaminen palveluketjun
yleisen mallin mukaisesti

Palvelutuotannon kuvaaminen
1.3.‐30.5.2015

1.6.2015‐30.9.2016

Perustehtävään kirkastaminen ja
palvelukokonaisuuksien kuvaus

Tuleva palveluvalikko ja
asiakastarpeet

Prosessi

Palvelukokonaisuus

Tuleva
palvelukokonaisuus

?

?

?

?

Ikäihmisten
palvelut

Asiakkaat, joille
palvelut tuotetaan

Palvelukokonaisuudet
ja niiden tuottajat
tällä hetkellä
(julkinen/yksityinen)

Palvelukokonaisuudet
tulevaisuudessa, eri
vaihtoehdot,
integraatio

Tulevan palveluvalikoiman määrittely ja
asiakastarpeiden selvittäminen
• Palvelukokonaisuuksien hahmottaminen
– asiakastarpeiden tarkentaminen ja
asiakasosallisuus palveluissa
– eri vaihtoehtojen tunnistaminen, vaihtoehtoiset
mallit, tarvitaanko ”tuotekehittelyä”?
– ennaltaehkäisy, oma‐apu, lähiosaaminen,
erityisosaaminen, vaativa erityisosaaminen
palveluketjun yleisen mallin mukaisesti
– integraation toteutuminen
– yhteensovittaen sote‐alueen valmistelun kanssa

Valmistelun rakenne - Lapin tuotantoalueen perustaminen
Yhteistyö- ja
sparrausryhmät
h ät
- Henkilöstö, järjestöt,
saamelaiset, Avi,
yritykset, tutkimus,
k l t jjne.
koulutus

Lapin Sote-savotta - kokonaisuus
Lapin liiton hallitus
Lapin sote-savotta –hankkeen
- Koordinaatioryhmä (kj, ky joht)
- Poliittinen ohjausryhmä
- Operatiivinen ohjausryhmä

Päätöksenteko
- Kunnat
- Terveys-ky:t,
- Lshp
- Kolpene

Työpaketti 1
Työpaketti 2

Asukkaat

Asiantuntijatyöryhmät

Asiakkaat

Työpajat ja –seminaarit
S l it h kilöt
Selvityshenkilöt
Muu valmistelu

Järjestöt

Työpaketti 3

Ohjausryhmän ja
kuntajohtajien yhteiskokoukset
Lapin sote-tuotannon
ohjausryhmä (25+7)

Yritykset
Oppilaitokset

Osallistuminen

Lapin sote-savotta –
hankeen jja muut
koordinaatioon
osallistuvat työntekijät

Valmistelu

Lapin sote-tuotannon
valmistelun
työvaliokunta
10 jäsentä

Sopiminen

Länsi-Pohjan
tuotantoalue
Oma valmistelun
O
l i t l
prosessi ja
toimijat

Työvaliokunnan kokoonpano
Kuntajohtajat
Sosiaali‐
l ja terveysjohtaja
h
Johtava sosiaalityöntekijä
Johtava lääkäri
Lapin shp
Rovaniemi
Hoito/hoivatyön johtaja
Henkilöstö
Ohjausryhmän esittelijä

Jäsen

varajäsen

Tuula Kuvaja, Kemijärvi
Vuokko Tieva‐Niittyvuopio, Utsjoki
Mari Palolahti,
l l h Inari
Päivi Salminen, Muonio
Jukka Mattila, Sodankylä
Eva Salomaa, Lshp
Miia Palo, Rovaniemi
Rauni‐Maaria Kesälahti, Kemijärvi
nimetään myöhemmin
Tapio Kekki (pj)

Heli Knutars Posio
Sirpa Hartojoki, Muonio
Tuulikki
l kk Louet‐Lehtoniemi,
h
Kittilä
l
Kati Aikio Sodankylä
Miia Palo, Rovaniemi
Tarja Kainulainen‐Liiti, Lshp
Kristiina Strandman, Rovaniemi
Tarja Kainulainen‐Liiti, Lshp
nimetään myöhemmin

Työvaliokunta 26.2.
26 2 2015 ‐ linjauksia
T ö h i pj:t
Työryhmien
j t – pyydetään
d tää ilmoittautumaan
il itt t
‐ kuntajohtajat, sosiaali‐ ja terveysjohtajat, mahdollisesti
myös
ö johtava
j ht
lääkä it ja
lääkärit
j sosiaalityöntekijät
i lit ö t kijät sekä
kä
palvelualue‐ ja tulosaluejohtajat

Kuntaseminaari p
pe 24.4.2015
‐ Lapin sote(tuotanto)alueen valmistelu teemana
‐ Kuntien poliittinen johto ja kuntajohto
‐ Ohjausryhmä kutsuu

Yhteystiedot
Lapin sote
sote‐savotta
savotta –hanke
hanke
Lapin liiton hallinnoima hanke, jossa koordinoidaan Lapin ja Länsi‐Pohjan
tuotantoalueiden valmistelu sekä Lapin osallistuminen Pohjoisen sote‐alueen
valmisteluun.
valmisteluun
Projektijohtaja Tommi Lepojärvi
Tommi.lepojarvi@lapinliitto.fi 0400 242 482

Lapin tuotantoalueen valmistelu
Ohjausryhmän
Ohj
h ä esittelijä,
itt lijä Lshp:n
Lh
pth‐yksikön
th k ikö ylilääkäri
lilääkä i TTapio
i K
Kekki
kki
Tapio.kekki@lshp.fi 040 583 2522

Tässä vaiheessa valmistelumateriaalia kootaan sivuille:
www sosiaalikollega fi/poske/tyoryhmat/soteuudistus
www.sosiaalikollega.fi/poske/tyoryhmat/soteuudistus

