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AlkuselvittelytAlkuselvittelyt

Perustettiin useita tyPerustettiin useita työöryhmiryhmiää, joita johtoryhm, joita johtoryhmää valvoi.valvoi.

KKääytiin tutustumassa Tampereen malliin sekytiin tutustumassa Tampereen malliin sekää saatiin esim. saatiin esim. 
Oulusta tuotteistamismateriaalia.Oulusta tuotteistamismateriaalia.

Ei vastaavaa mallia, missEi vastaavaa mallia, missää koko sosiaalitoimi olisi koko sosiaalitoimi olisi 
tuotteistettu.tuotteistettu.

Tarjouskilpailun pohjalta Stakes tuli mukaan Tarjouskilpailun pohjalta Stakes tuli mukaan 
tuotteistamiseen.tuotteistamiseen.

Stakesilla ei kokemusta sosiaalitoimen tuotteistamisesta.Stakesilla ei kokemusta sosiaalitoimen tuotteistamisesta.



Alussa paljon avoimia kysymyksiAlussa paljon avoimia kysymyksiää

Kuka/ketkKuka/ketkää nnääititää tuotteita tilaa ja ostaa?tuotteita tilaa ja ostaa?

Millaisia tuotteita sosiaalitoimessa voisi myydMillaisia tuotteita sosiaalitoimessa voisi myydää??
Palveluja vai konkreettisia tuotteita?Palveluja vai konkreettisia tuotteita?

MitMitää ovat ovat muutosblogitmuutosblogit??

Miten tuotteille lasketaan hinnat?Miten tuotteille lasketaan hinnat?

Miten tilaajalle raportoidaan esim. kuinka paljon heidMiten tilaajalle raportoidaan esim. kuinka paljon heidään n 
tilaamia tuotteita kuntalaiset ktilaamia tuotteita kuntalaiset kääyttyttäävväät?t?

Miksi sosiaalitoimi yleensMiksi sosiaalitoimi yleensää pitpitääää tuotteistaatuotteistaa??



EnsimmEnsimmääisenisenää tehttehtäävväännää kokonaisuuden kokonaisuuden 
hahmottaminenhahmottaminen

Sosiaalitoimen toiminnot jaettiin isompiin ja Sosiaalitoimen toiminnot jaettiin isompiin ja 
helpommin khelpommin kääsiteltsiteltääviin kokonaisuuksiin  viin kokonaisuuksiin  

AikuissosiaalityAikuissosiaalityöö
LastensuojeluLastensuojelu
PPääihdehuoltoihdehuolto
MielenterveyspalvelutMielenterveyspalvelut
Kehitysvammahuolto ja vammaispalveluKehitysvammahuolto ja vammaispalvelu
jnejne



Paneutuminen jokaiseen osioon siltPaneutuminen jokaiseen osioon siltää pohjalta mitpohjalta mitää esim. esim. 
aikuissosiaalityaikuissosiaalityöö on ja miton ja mitää sosiaalitysosiaalityööntekijntekijäät tekevt tekeväät. t. 

TietojTietojäärjestelmrjestelmääään tallennettavat tiedot ja mitn tallennettavat tiedot ja mitää sieltsieltää saa saa 
valmiina oli kokoajan myvalmiina oli kokoajan myöös suunnittelussa mukana. s suunnittelussa mukana. 

Esim. AikuissosiaalityEsim. Aikuissosiaalityöö jaettiin kolmeen toiminnalliseen jaettiin kolmeen toiminnalliseen 
osaanosaan

AkuuttisosiaalityAkuuttisosiaalityöö (sis. Alkuarvioinnin ja kriisity(sis. Alkuarvioinnin ja kriisityöön)n)
PerussosiaalityPerussosiaalityöö
AktivoivasosiaalityAktivoivasosiaalityöö

Sosiaalitoimen toimintojen Sosiaalitoimen toimintojen ””paloittelupaloittelu””..



Miten tietojMiten tietojäärjestelmrjestelmää tuki / tukee tuki / tukee 
tuotteistamistatuotteistamista

SosiaaliEffican perustoimintoja voidaan kSosiaaliEffican perustoimintoja voidaan kääyttyttääää hyvin hyhyvin hyöödyksi dyksi 
kokonaisuuksien luomiseen ja siskokonaisuuksien luomiseen ja sisäältltööjen mittareina.jen mittareina.

Vireillepanot (mitVireillepanot (mitää ja milloin?) ja vireillepanon syytja milloin?) ja vireillepanon syyt

Selvityskansio voi kasata esim. isompia kokonaisuuksia kuten Selvityskansio voi kasata esim. isompia kokonaisuuksia kuten 
aikuissosiaalityaikuissosiaalityöö

PPäääättöökset on oma toiminto tkset on oma toiminto täämmään selvityskansion sisn selvityskansion sisäällllää kuten kuten 
dokumentointikin.dokumentointikin.

Palveluilla saadaan esim. aikuissosiaalityPalveluilla saadaan esim. aikuissosiaalityöön kolmijaottelu. Sekn kolmijaottelu. Sekää kertoo kertoo 
palvelun keston.palvelun keston.

Resurssinjaolla saadaan esim. asiakkaiden kuntouttavan tyResurssinjaolla saadaan esim. asiakkaiden kuntouttavan työötoiminnan toiminnan 
paikat ja kestot jnepaikat ja kestot jne..



SosiaaliEffican toiminnotSosiaaliEffican toiminnot







Palveluiden sisPalveluiden sisäältltöö ja tuotteiden muodostuminenja tuotteiden muodostuminen

TietojTietojäärjestelmrjestelmäässssää on kon kääytytöössssää tehty asiakastytehty asiakastyöö
komponentti, johon mkomponentti, johon määääriteltiin eri tyriteltiin eri työövaiheita tai vaiheita tai 
tapahtumia, josta saadaan suoritteita.tapahtumia, josta saadaan suoritteita.

Esim. Aktivoiva sosiaalityEsim. Aktivoiva sosiaalityöö sissisäältltääää
AsiakaskAsiakaskääyntejyntejää
PuhelinkeskustelujaPuhelinkeskusteluja
Aktivointisuunnitelman tekemisenAktivointisuunnitelman tekemisen
Aktivointisuunnitelman tarkistamisenAktivointisuunnitelman tarkistamisen
Lausunnon tekemisenLausunnon tekemisen
KotiKoti-- tai muun ktai muun kääynti (esim. tyynti (esim. työötoimintapaikalla)toimintapaikalla)
KonsultaatiotaKonsultaatiota

Kun tyKun työöntekijntekijää ttääyttyttääää tehtyyn tytehtyyn työöntekijntekijäätytyööhhöön kyseisen n kyseisen 
toiminnon, htoiminnon, hään merkitsee todellista tehtyn merkitsee todellista tehtyää tytyööttää eikeikää koodia koodia 
tai muuta tunnistetta esim. ktai muuta tunnistetta esim. kääynti 1, kynti 1, kääynti 2 jne.. ynti 2 jne.. 







Tehty asiakastyTehty asiakastyöö ja tehty tyja tehty työöntekijntekijäätytyöö

Tapahtumat voidaan liittTapahtumat voidaan liittääää joko palveluihin tai joko palveluihin tai 
selvityksiin joten sekselvityksiin joten sekääään ei poista tuotteistamisessa sitn ei poista tuotteistamisessa sitää, , 
tehdtehdäääänknköö isompia kokonaisuuksia vai pienempiisompia kokonaisuuksia vai pienempiää..

Tehtyyn tyTehtyyn työöntekijntekijäätytyööhhöön saadaan myn saadaan myöös s 
tytyööntekijntekijääryhmryhmäät jotka eivt jotka eiväät suoranaisesti liity t suoranaisesti liity 
kehenkkehenkääään yksittn yksittääiseen asiakkaaseen. iseen asiakkaaseen. 

Tehtyyn tyTehtyyn työöntekijntekijäätytyööhhöön voidaan merkitn voidaan merkitää mymyöös muuta s muuta 
tytyööhhöön liittyvn liittyvääää ajankajankääyttyttöäöä, jota tarvitaan ty, jota tarvitaan työön sisn sisäällllöön n 
kehittkehittäämisessmisessää esimiestasolla. esimiestasolla. 



MissMissää nyt mennnyt mennääään..n..

Tuotteiden / suoritteiden hinnoittelu on vielTuotteiden / suoritteiden hinnoittelu on vielää keskenkesken

TietojTietojäärjestelmrjestelmääststää saatavia raportteja ja tilastoja on saatavia raportteja ja tilastoja on 
vielvielää kehitettkehitettäävvää

ToiminnanohjausjToiminnanohjausjäärjestelmrjestelmään kn kääyttyttöööönotto projekti notto projekti 
aloitettu. Tavoitteena on suoritteiden siirtaloitettu. Tavoitteena on suoritteiden siirtääminen ko.  minen ko.  
jjäärjestelmrjestelmääään asiakasprosessien seurantaa ja n asiakasprosessien seurantaa ja 
kehittkehittäämistmistää varten sekvarten sekää hyhyöödyntdyntääää suoritteita budjetin suoritteita budjetin 
laadinnassa. laadinnassa. 



Tuotteistamiseen osallistuneet toimijatTuotteistamiseen osallistuneet toimijat

PPääijijäätt--HHäämeen sosiaalimeen sosiaali-- ja terveysyhtymja terveysyhtymää

Peruspalvelukeskus OivaPeruspalvelukeskus Oiva--liikelaitosliikelaitos

StakesStakes

Kuntien edustajat / tilaajatKuntien edustajat / tilaajat



LisLisäätietojatietoja

PPääijijäätt--HHäämeen sosiaalimeen sosiaali-- ja terveydenhuollon kuntayhtymja terveydenhuollon kuntayhtymää

SosiaaliEfficastaSosiaaliEfficasta::
Sanna HSanna Häämmäällääinen, sosiaalitoimen atkinen, sosiaalitoimen atk--koordinaattorikoordinaattori

Sanna.hamalainen@phsotey.fiSanna.hamalainen@phsotey.fi

Hinnoittelusta: Hinnoittelusta: 
Virpi KVirpi Käämppi, peruspalvelukeskuksen talousmppi, peruspalvelukeskuksen talous-- ja hallintopja hallintopäääällikkllikköö

Virpi.kamppi@phsotey.fiVirpi.kamppi@phsotey.fi


