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Kehittamistyön tavoite 
Makropilottihankkeen tavoitteeksi on asetettu asiakaslähtöinen, saurnaton, itsenäistä suoriutumista 
tukevapalveluketjumalli hyödyntämalla modernia teknologiaa. 
Kysymys on syvällisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää koskevasta toimintamallien 
ja toimintatapojen muutoksesta. 

Kehittamistyön periaatteet 
Asiakaslahtöisten palveluprosessien kehittäminen ja uudistaminen 
Prosessiuudistusta tukevan teknologian kehittäminen 
Kehittämistyötä tehdään kiinteässä yhteistyössa palveluketjun eri organisaatioiden ammattilaisten ja 
asiakkaan edustajan kanssa 
Toiminnan kehittämisen perustana on tiimi-ja verkostotyön mallit ja teoria seka alueellisuus 

Kehittamisprosessi 
Koko hankkeen suunnitteluvaihe, lopputuloksena 20 projektisuunnitelmaa 
Nykytilan analysointi, kuvattiin yhdessä ammattilaisten ja asiakasedustajien kanssa 10 
palveluketjua 
Tavoitetilan kuvaus, optimipalveluketjukuvaus neljästä palveluketjusta 
Uusien toimintamallien määrittely ja toiminnallinen kuvaus, optimiprosessikuvaukset hyödyntäen 

- prosessimallinnustyövalineita 
Teknologian kehittäminen tukemaan uusia toimintamalleja, maärittelyt yhteistyössa teknisten ja 
toiminnallisten asiantuntijoiden kanssa(kasitemaärittelyt, vaatimusmaarittelyt, luokitukset, 
tarvittavat tietosisallöt, kayttötapaukset) 
Toiminnallinen muutos, uusien toimintaprosessien ja palveluiden edellyttämä koulutus, 
implementointi ja pilotointi 



Saumaton, asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukeva palveluketjumalli 
Saurnaton palveluketju on toimintamalli, jossa asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja muun 
sosiaaliturvan asiakokonaisuuteen liittyvät asiakkaan palvelutapahtumat yhdistyvät asiakaslähtöiseksi 
ja joustavaksi kokonaisuudeksi riippumatta siitä, mikä toiminnallinen yksikkö on palveluiden jajestäjä 
tai toteuttaja. 
Toimintamalli on asiakaslähtöinen, joka tarkoittaa sitä, että palvelujärjestelmän toimivuutta 
tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta sekä asiakkaan asemaan ja oikeuksiin pyritään kiinnittämään 
erityistä huomiota. 
Toimintamallin oleellisia osia ovat omaneuvojapalvelut, palveluketjusuunnitelma, sähköinen 
asiakaskortti eli sosiaaliturvakortti ja viitetietokanta(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman 
palveluketjun ja sosiaaliturvan kokeilusta). 

Omaneuvoja on henkilö, jonka asiakas on valinnut sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujensa 
toteuttamiseen osallistuvista työntekijöistä tai viranhaltijoista avustamaan, edistämään ja seuraamaan - 
omien palvelujensa saumatonta toteutumista. Omaneuvojapalvelu perustuu asiakkuuteen ja 
sopimuksellisuuteen. 

Palveluketjusuunnitelma on asiakkaan yhden tai useamman saumattoman palveluketjun 
toteuttamiseksi ja seuraamiseksi yhdessä asiakkaan kanssa laadittu yksilöllinen suunnitelma. 
Suunnitelman laadinta edellyttää asiallaan suostumusta. 

Viitetiedolla tarkoitetaan tietoa siita, että mainitussa sosiaali- tai terveydenhuollon toiminnallisen 
yksikön sähköisessä asiakasrekisterissä on tiettynä ajankohtana tallennettuja rekisterinpitäjän 
toiminnassa syntyneitä kyseessä olevaa asiakasta koskevia henkilötietoja. 

Suostumuksella tarkoitetaan asiakkaalle annetun riittävään tietoon perustuvaa, vapaaehtoista, 
yksilöityä, tietoista ja todennettavissa olevaa tahdonilmaisua, jolla asiakas hyväksyy henkilötietojensa 

- 

käsittelyn. 

Viitetietokannalla viitetietojen ja niiden luovuttamista koskevien suostumusten muodostamaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasrekisterin osarekisteriä, johon tallennetaan myös lokitiedot. - 

KOKEMUKSIA UUSIEN MALLIEN KÄYTTÖÖNOTOSTA 

Uusia toimintamalleja on kokeiltu kolmessa palveluketjussa: Vanhustenhuollon palveluketjussa 
Porissa, äitiyshuollon palveluketjussa kankaanpäässä ja lasten-ja nuorten psykososiaalisen tuen ketjussa 
Noormarkussa ja Merikarvialla. 
Kokeilussa on ollut mukana palveluketjuittain palveluita tuottavia organisaatioita ja niiden henkilöstöä, 
kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yksiköistä. Kahden ketjun 
osalta kokeiluun on osallistunut myös kunnan kanssa ostosopimuksen tehneet yksityiset 
palveluntuottajat. Kokemuksia uusista toimintamalleista on kerätty kokeilun aikana säännöllisissä 
tapaarnisissa kokeiluun osallistuvan henkilöstön kanssa. He ovat pitäneet päiväkirjaa ja keränneet 
jatkuvaa seurantatietoa asiakaskontaktien yhteydessä. Uutena teknisenä tukena toimintamallien 
käyttöönotossa on omaneuvojilla ollut luotettu sähköposti. 



Kokemuksia asiakasnakökulmasta: 
Asiakaslähtöisyys on lisääntynyt, sopimuksellisuus edellyttää asiakkaan aitoa osallistumista 
päätöksentekoon 
Palveluketjun suunnitteluun osallistuminen on auttanut hahmottamaan kokonaistilannettaan ja 
lisännyt valinnanmahdollisuutta 
Yhdenluukun periaatteen noudattaminen on vähentänyt asiakkaan kontaktien määrää ja parantanut 
palvelua 
Suostumusten kirjallinen antaminen on ollut uusi tilanne asiakkaalle 
Asiakkaan oma sitoutuminen lisääntynyt, kokemus osallisuudesta ja tasa-arvosta 

Kokemuksia ammattilaisnakökulmasta: 
Työjako ja vastuut selkiytyneet kokonaissuunnittelun myötä 

- Yhteinen sopiminen poistanut päällekkäisyyksiä 

Yhteydenotot eri organisaatioihin ja toimijoihin lisääntyneet 
Toisen ammattilaisen osaamisen hahmottunut 
Sopimuksellisuus lisännyt koordinaatiota ja vastuuta asiakkaan palveluiden toteutumisen 
seurannasta 
Resurssitarve lisääntynyt koordinointiin, seurantaan sekä yhteistyöhön omaneuvojien kohdalla 

Uudistuvat työprosessit edellyttävät uutta työnjakoa ja resurssointia eri ammattiryhmien valilla ja 
vastuun siirtoa paitsi omassa organisaatiossa myöskin eri organisaatioiden välillä sekä uusien roolien 
kuten omaneuvoja omaksumista. 
Asiakkaan palveluprosessin uudistamista koskeva hyöty jää vähäiseksi, ellei toista keskeistä 
ydinprosessia, toiminnan ohjausta uudisteta asiakkaan saumatonta palveluketjua tukevaksi. Yli 
organisaatiorajojen menevien prosessien ohjaus ja seuranta edellyttää uusia johtamismalleja, 
uudentyyppistä toiminnan mittaamista ja seurantaa. Nämä ovatkin tulevaisuuden haasteita sekä - sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän että toimintaa tukevan teknologian kehittämiselle. 




