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Osallistumisia kyselyyn 392
Kotikuntasi
Enontekiö
Inari
Kemi
Kemijärvi
Keminmaa
Kittilä
Kolari
Muonio
Pelkosenniemi
Pello
Posio
Ranua
Rovaniemi
Salla
Savukoski
Simo
Sodankylä
Tervola
Tornio
Utsjoki
Ylitornio

Sukupuoli
Nainen
Mies
Muu

218
150
6

Ikä
Alle 12-vuotias
13-19-vuotias
20-29-vuotias
30-40-vuotias
41-50-vuotias
51-64-vuotias
65-75-vuotias
76-84-vuotias
Yli 85-vuotias
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12
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Avokysymykset
1. Mikä Sinua mietityttää maakunta- ja sote-uudistuksessa?
2. Mitä julkisia palveluja itse tai läheisesi käytätte?
Mitkä palvelut ovat Sinulle tai läheisellesi tärkeitä?
3. Toiveesi tai kehittämistarpeet palveluihin liittyen?
4. Mitä palveluja mielestäsi pitää olla saatavilla kotikylässä,
kotikunnassa, seutukunnassa ja maakunnassa?
5. Mitä palveluja voisit käyttää digitaalisesti?
6. Miten itse panostat omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi?
7. Miten haluaisit osallistua maakunnan palvelujen kehittämiseen?
8. Terveisesi maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoille?
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1. Mikä Sinua mietityttää
maakunta- ja sote-uudistuksessa?
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Uudistuksesta ei selvää kuvaa
•

Kaikki on sekavaa ja epävarmaa

•

Toteutuuko uudistus?

•

Jos totetuu, niin mikä on aikataulu?

•

Onko aikataulu realistinen?

•

Huonontuvatko lähipalvelut? Kasvavatko
hoitomatkat? Keskitetäänkö liikaa?

•

Kallistuvatko lähipalvelut?

•

Saako enää henkilökohtaista palvelua?

•

Pirstaloituvatko palvelut liian monelle
toimijalle?

•

Miten yksityistäminen vaikuttaa?

•

Häviävätkö paikalliset työpaikat?

•

Syrjäkylien asema, säilyykö tasavertaisuus ja
valinnanvapaus koko Lapissa?

•

Miten eri toimijat, järjestelmät ja
verkkoyhteydet tukevat uudistusta?

Riittääkö palveluja kaikille ja minkä hintaiseksi
ne tulevat tavalliselle kuntalaiselle?
Karkaako pienistä kylistä palvelut. Jos
maakunta tulee, niin miten valtuuston saadaan
pienten kylien edustaja. Sosiaalipalveluista ei
juuri puhuta. So ja Te ei taida juuri pelata
vielä yhteen.
Melkein kaikki mietitytyttää. Eniten
huolestuttaa miten vanhusten palveluiden käy,
miten muistisairaiden ihmisten loppuelämä
olisi hyvää. Onko täältä pakko muuttaa
muualle jos haluaa saada palvelua nopeammin.

6

Työnkuvan muuttuminen ja lakimuutoksien
tuomat muutokset. Uudet ohjelmat. Toiminnan
jatkuvuus ja aloittaminen. Yrittäjillä pelko,
että lähialueen tuntemus poistuu ja näin ollen
palvelun laatu heikkenee. Ei saisi keskittyä
vain kaupunkeihin.
27.9.2018

Terveydenhuolto selkeästi
käytetyin palvelukokonaisuus

Mitä julkisia
palveluja itse tai
läheisesi käytätte?

Asteikko
kertoo, kuinka
monta kertaa
ko. teema on
mainittu
aineistossa.
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Toiveita ja kehittämistarpeita
•

Nykyisen palvelutason säilyminen
kuntatasolla erityisesti terveydenhoidossa

•

Edelleen helposti saatavia ja ihmisläheisiä
palveluja

•

Sähköisen ajanvarauksen laajentaminen
terveydenhuollon palveluissa

•

Palveluiden kustannukset pidettävä kurissa

•

Jonotusaikojen lyhentäminen
terveyspalveluiihn ja hammashuoltoon

•

Ikääntyneiden asumis –ja
liikkumispalveluiden kehittäminen

•

Saamenkielisten ja kulttuuritaustan
huomioivien palveluiden kehittäminen

•

Nettiyhteydet kuntoon

•

Julkisen liikenteen kehittäminen,
palvelukyytien kehittäminen

On hyvällä mallilla. Toivottavasti
jatkossakin.
Toiveena, että vaikka lähettäs kilpailuun ja
keskittämiseen, niin huomioitas Lapin
pitkät välimatkat ja palvelut säilyisi
Lapissa. Suosittaisiin paikallista työvoimaa
rekrytoidessa.
Ei saa lääkäriaikoja, lääkäreiden
vaihtuvuus. TYÖNTEIJÄ:
perheneuvolapalveluihin liittyen
resurssipula (työntekijät, materiaali,
laitteet, digiä lienet t ym) pitää keskittyä
johonkin. Voisiko perheneuvola liikkua
pyörillä? Pitää kuunnella työntekijöitä!
laajentaa esim. hyvinvointibussitoimintaa
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4. Mitä palveluja mielestäsi pitää olla
saatavilla kotikylässä, kotikunnassa,
seutukunnassa ja maakunnassa?
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Lähellä ”peruspalvelut”
KOTIKYLÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOTIKUNTA

Kotihoito ja kotipalvelu
Lasten päivähoito
Kokoontumistilat/kerhotilat
Monitoimipalvelupiste
Liikkuva terveydenhoitaja
Kauppa
Taksipalvelut
Palvelubussi
Kirjastoauto
Seurakunnan palvelut
Liikuntapalveluja esim. uimahalli,
kuntosali

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Neuvola
Lasten päivähoito
Lastensuojelu
Peruskoulu
Terveyspalvelut: terveyskeskus
/vuodeosasto/päivystys/mielenterveyspalv
elut /hammashoito
Apteekki
Eläinlääkäri
Palvelutalo
Pankki
Posti
Kirjasto
TE-palvelut
Sosiaalitoimisto
AA-palvelut
27.9.2018

Kauempana virastot,
erikoissairaanhoito, koulut
SEUTUKUNTA
•
•
•
•

MAAKUNTA

Kela
TE-palvelut
Erikoissairaanhoito (mm. synnytys, osa
leikkauksista, röntgen), päivystys
Lukio, ammattikorkeakoulu, muita
koulutuspalveluita

•

Keskussairaala

• Vastaajat hahmottavat palvelut enemmänkin lähelläkaukana akselilla
• Toiveet kotikylän ja kunnan palvelurakenteen välillä
selkeämpiä, seutukannan ja maakunnan palvelut
vaikeammin hahmotettavissa
• Mielipide-eroja sen mukaan tuleeko päivystyksen, Kelan
ja TE-palveluiden sijaita kotikunnassa vai seutukunnassa
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Kommentteja
palvelurakenteesta
Kotikylässä: kirjastoauto, johon yhdistettynä
palveluja. Kunnassa: perusterveydenhuolto
vauvasta vaariin. Olisi hyvä jos olisi vielä
valinnanvaraa. Erityispalvelut riittää
maakunnan alueella. Maakuntien välinen
yhteistyö on tärkeää.

Perusterveydenhuollon
kunnissa\kylissä\kaupunginosissa. Yleinen
erikoislääketieteellinen hoito seutukunnassa.
Spesiaalia erikoisalat( keskoshoito,
hammaskirurgia esim.) Maakunnassa.
Terveyskeskus pitää olla, sosiaalipuolella
pitää olla kotikunnassa
mielenterveyspalvelut ja tuetut
asumispalvelut, esim. vanhainkoti.
Toimeentulotukea tarvitsevat pitää voida
asioida henkilön kanssa, ei pelkkää
nettihommaa. Työvoimajutut samalla
tavalla, että voi tavata henkilökohtaisesti,
verottaja myös. Lasten puolella myös
päivähoito ja mitä siellä on, myös
paikallisesti ja henkilökohtaisesti. Pitää olla
paikallisia.

kotikylässä: perushoiva ja -hoito kotona
asumisen tueksi, päivähoito kotikunnassa:
kuntoutuspalvelut, sosiaalipalvelut,
järjestöjen palvelut, työvoimapalvelut,
perhe- ja mielenterveyspalvelut
seutukunnassa: kela maakunnassa:
erikoissairaanhoito

12

Kaikki nykyiset palvelut ja lisäksi
monipuolisempi ja laajempi paikallisliikenne,
jotta kunnan keskustassa tarjolla oleviin
harrastuksiin olisi mahdollista osallistua
(esim. kansalaisopiston kurssit ja lasten
liikuntaryhmät)
27.9.2018

Digipalvelut jakavat mielipiteitä
•
•
•

•

Digitaalisten palvelujen rinnalla edelleen kasvokkainen kohtaaminen tärkeää iästä
riippumatta
Nuoremmat suhtautuvat digipalveluiden käyttöön keskimäärin iäkkäämpiä
suopeammin (ks. liite)
Mainittuja palvelujen käyttötapoja: lomakkeet, ääni- ja videoyhteys, chat, omat
terveystiedot digimuodossa (omakanta, e-resepti), tiedon etsintä verkkosivuilta,
maksupalvelut
Digitaalisten palveluiden käytön esteenä
•
•
•
•
•
•

•

Huonot verkkoyhteydet, ei tarvittavia laitteita käytössä
Heikko osaaminen, epävarmuus käytössä
Asenne: palvelut mieluummin kasvokkain kuin diginä
Huonot kokemukset digipalveluiden käytöstä; hidasta, ohjelmat eivät keskustele
Tietoturva-asiat huolettavat pientä osaa vastaajista
Digipalvelut eivät toimi kaikille ryhmille, esim. muistisairaat, iäkkäät, maahanmuuttajat

Ehdotuksia digitaalisten palveluiden käytön tukemiseksi
•
•
•
•
•

Verkkoyhteydet kuntoon
Käyttäjäystävällisesti rakennetut palvelut
Järjestettyä opastusta ja ohjeistusta palveluiden käyttöön, oma käyttövarmuus ja luottamus kasvaa
Tukipalveluita digitaalisia palveluita käyttäville; neuvontaryhmiä, chat-palvelua, neuvova puhelin
Matalan kynnyksen digipalveluilla alkuun, esim. chat-palvelut, omakanta, rutiininomaiset terveyspalvelut ja
seurannat, virastojen palvelut
27.9.2018
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Osa valmis kokeilemaan kaikkia
digipalveluita, osa ei mitään

Mitä palveluja
voisit käyttää
digitaalisesti?

Asteikko
kertoo, kuinka
monta kertaa
ko. teema on
mainittu
aineistossa.
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Digipalvelut: Alle 41-vuotiaat
Yli 90% käyttäisi.

Mitä palveluja
voisit käyttää
digitaalisesti?
Asteikko
kertoo, kuinka
monta kertaa
ko. teema on
mainittu
aineistossa.
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Digipalvelut: 41-50-vuotiaat
Lähes kaikki käyttäisivät

Mitä palveluja
voisit käyttää
digitaalisesti?
Asteikko
kertoo, kuinka
monta kertaa
ko. teema on
mainittu
aineistossa.
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Digipalvelut: yli 75-vuotiaat
Noin 50% ei käyttäisi

Mitä palveluja
voisit käyttää
digitaalisesti?

Asteikko
kertoo, kuinka
monta kertaa
ko. teema on
mainittu
aineistossa.
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6. Miten itse panostat omaan
terveyteesi ja hyvinvointiisi?
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Henkinen puoli vähemmällä
huomiolla vastauksissa
• Vastauksissa terveydestä ja hyvinvoinnista
huolehtiminen mielletään paljolti liikunnan,
ruokavalion ja yleisesti terveellisten
elintapojen kautta
• Henkiseen hyvinvointiin liittyen esiin
nostetaan mm. sosiaaliset suhteet, oma
aktiivisuus, lukeminen sekä osittain oma
luontosuhde
• Oma aktiivinen ja positiivinen näkemys
elämästä lisää hyvinvointia
• Pieni osa osallistujista mainitsi lääkärin
määräysten noudattamisen, fysioterapian,
kuntouttavan toiminnan ym. palveluihin
suoraan liittyvän kokonaisuuden osana
omasta hyvinvoinnista huolehtimista
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Liikunta, hyvä terveellinen ravitsemus,
sosiaaliset suhteet kunnossa, olen mukana
erilaisissa ryhmissä ja
kehittämistoiminnoissa. Tärkeintä on
sitten noiden lisäksi vain nukkua
riittävästi...
Liikkumalla, syömällä terveellisesti. Ei
alkoholia eikä tupakkaa. Hyötyliikuntaa
harrastamalla. Metsästämällä ja
kalastamalla.
Terveellisesti syömällä. Säännölliset
terveystarkastukset. Yhteiskunnallisuus.
Tietty porukka kokoontuu liki päivittäin
keskustelemaan eri aiheista.
Arki- ja hyötyliikuntaa, mm. pihanhoitoa.
Henkinen: lukeminen, seuraan aikaani,
elän aktiivista elämää.
27.9.2018

7. Miten haluaisit osallistua
maakunnan palvelujen
kehittämiseen?
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Osallistumisintoa on,
monipuoliset kanavat käyttöön
•

•

•

Monikanavaista osallistumista kaivataan
• Kasvotusten / sähköisesti
• Puhumalla /Kirjoittamalla
• Anonyymisti / Omalla persoonalla
Milloin?
• Ennakoivasti osallistuen: oman
mielipiteen kertominen,
tiedottaminen ja kuuleminen
suunnitteluvaiheessa
• Jälkikäteen kehittäen: helppo
mahdollisuus palautteen antamiseen
ja palveluiden kehittämiseen
sähköisesti ja kasvokkain.
Osallistumisen vaikutuksesta halutaan
tietoa ja todisteita
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Asukaskyselyn kautta toivoisin voivani
vaikuttaa miten maakunta rakentaa
palveluverkon. Tilaisuudet, jossa
kerrotaan ajankohtaisista asioista ja
pyydetään palautetta kohderyhmittäin niin
työntekijöiltä, kuin asiakkailta, asukkailta.
Asukastilaisuuksissa mm. tupailloissa.
Maakunta voisin olla aktiivinen tarjoamaan
esim. tiedostustilaisuuksia
kyläyhdistyksille.
Haluaisin mahdollisuuden tehdä valituksia
tai ilmoituksia epäkohdista, että tieto
menisi oikeaan paikkaan. Olis kiva saada
palaute ja tieto siitä onko asia
korjaantunut.

27.9.2018

Toivottuja osallistumiskeinoja

Miten haluaisit
osallistua
maakunnan
palvelujen
kehittämiseen?

Asteikko
kertoo, kuinka
monta kertaa
ko. teema on
mainittu
aineistossa.

22

27.9.2018

Yleiset terveiset kehittäjille
•
•

•

•

•

Kysely ja jalkautuminen sai kiitosta
Kehittäjiltä toivotaan kykyä ottaa huomioon lappilaiset
erityispiirteet, mm. pitkät etäisyydet, lappilaisen
identiteetin sekä saamen kieli päätöksenteossa ja
vaikuttamisessa
Huolina palveluiden karsiminen ja karkaaminen kauas,
haja-asutusalueen palvelurakenteen turvaamisen keinot,
eri ryhmien (mm. saamenkielisten, ikäihmisten, lasten,
vähävaraisten) aseman heikentyminen, hintojen nousu
sekä työpaikkojen katoaminen
Viestinnältä toivotaan selkokielisyyttä ja avoimuutta
päätöksistä, aikatauluista, perusteluista. Kaiken
toiminnan tulee kestää päivänvaloa.
Tulevan uudistuksen uskotaan ennemmin huonontavan
palveluita, ei parantavan tai järkevöittävän niitä. Jos
näin ei ole, positiivista viestiä ilmoille!

23

27.9.2018

Kuntakierroksella saatiin
lisäksi tietoa ja näkemyksiä
-

työntekijöiltä
kuntien viranhaltijoilta
päättäjiltä
järjestöiltä

Mihin asukkaiden tietoa
käytetään?

Maakuntavalmistelussa on
meneillään strategian,
palvelustrategian ja
palvelulupauksen valmistelu
Arviointitieto
nykytilasta

Valtakunnan
strategiat, Lappisopimus,
toimintaympäristön
muutos
Asukkaiden ja
ammattilaisten
näkemykset

Sote-palvelustrategian/järjestämissuunnitelman/palvelulupauksen
luonnos 10/2018

Väliaikainen
toimielin
10/18

Arviointi ja
kehittäminen
avoimesti eri
sidosryhmien
kesken

Päätöksentek
o osana
maakuntastrat
egiaa

Palvelulupaus
• Sote-järjestämislakiesityksen mukaan maakunnat antavat omat
palvelulupauksensa asukkaille järjestämisvastuullaan olevista
palveluista.
• Palvelulupaus on uusi ohjausväline sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Julkinen palvelulupaus on maakunnan
asukkailleen osoittama tahdonilmaisu siitä, miten sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja käytännössä toteutetaan. Tätä kautta
on myös mahdollista antaa palautetta ja tehdä ehdotuksia, jotka
parantavat palveluja käytännössä.
• Maakunnan tulee kuulla asukkaita palvelulupauksen
valmistelussa.
• Palvelulupaus on palvelustrategian asiakasnäkökulman tiivistys
lupauksen muotoon.
• Tänään työn alla soten osalta!

Tavoitteet tasapainoon –
nelimaali maakunnan sotepalveluissa

Talous
haastaa

Ryhmätyöt
Mitä palvelustrategian kohta mielestänne käytännössä lupaa/tarkoittaa,
valitkaa käytännön esimerkki palvelusta?
Valitkaa ryhmän vetäjä ja kirjaaja ja keskustelkaa ryhmässä 20 min ja
kirjatkaa fläpille keskeiset huomiot

Sitten siirtyminen myötäpäivään seuraavaan ryhmään, jossa jatketaan
keskustelua 10 min, siitä mihin edellinen ryhmä on jäänyt ja huomiot
kirjataan ylös
Sitten siirtyminen seuraavaan ryhmään, jossa jatketaan keskustelua 10
min, siitä mihin edellinen ryhmä on jäänyt ja huomiot kirjataan ylös
Palataan alkuperäiseen ryhmään ja nostetaan kolme tärkeintä huomiota
esille, jotka paneeliin osallistuva kertoo seuraavassa sessiossa kaikille

Onko selkeästi kirjattu, Onko tärkeää
olla palvelulupauksessa? Miten pitäisi
kirjata?
A. Kohtaaminen, yksilöllisyys, kuulluksi tuleminen
B. Saatavuus – odotusajat lakisääteiset mutta kriteerit vaihtelevat
C. Saavutettavuus - eroja vähennetään monikanavaisilla palveluilla

D. Esteettömyys.
E. Jatkuvuus – on arvo asiakkaalle ja ammattilaiselle
F. Valinnanvapaus palvelee asiakasta – myös julkinen palvelutuotanto on
kilpailukykyinen
G. Digitalisaatio helpottaa asiakasta ja ammattilaista
H. Palvelurakennetta kevennetään sairaala- ja laitoshoitoa korvaavaa avopalvelua
vahvistamalla
I.

Palveluneuvonta, palveluohjaus ja asiakasohjaus, palvelutarpeen arviointi ja
hoidon tarpeen arviointi

Kirjaukset
paneelikeskustelusta
• Mikä oma ajatus teemasta?
• Helena Katiska, A-ryhmä: abstrakteja ja laajoja asioita, leviävät
joka puolelle
• Anette: Digitaalisaatio, sana kummajainen, leviää laajalle, opin
paljon, hienoja asioita Lapin maakunnalle, esim. ääniohjaus
tarpeellinen
• Eero Knuuti, jatkuvuus on arvo ammattilaiselle ja asiakkaalle:
pitkä teksti, piti jäsentää, ajatuksia ja kehotuksia nousi
• Jaana Malinen, Balanssi: Saatavuus, odotusajat ja kriteerit: Teksti
pitäisi olla selkosuomella, Piti miettiä mitä tarkoittaa, alueellisesti
• Mi

Kirjaukset
paneelikeskustelusta
• Mirva C: .. Eroja vähennetään monikanavaiselle palvelulla, miten
nettiyhteydet toimii, kuinka pystyt toimimaan, aukkoja on paljon.
• Monika Viren: Esteettömyys: On hyvä kaikille, pitäisi olla joka
paikassa, hyviä keskusteluja aiheesta
• Hannu Lyly: Valinnanvapaus: Muutama kohta joihin tartutaan,
löytyivät hyvin.

Kirjaukset
paneelikeskustelusta
• Jaana: yhdenvertainen saatavuus pitää olla koko Lapissa, mahdollistaako
digitaalisuus, esim. virtu-pisteet olemassa, vaikka ei netti toimi. Voisiko
saada vaikka psykoterapiaa lähellä.
• Helena: tärkeimmäksi nousi potilaan/asiakkaan kohtaaminen
kokonaisuutena, terveydenhuollon puolella on tullut kokemuksia
kohtaamisesta selkänä, jalkana, päänä, elinolosuhteita pitäisi kartoittaa
laajemmin ja kuunnella mitä potilas sanoo. Kuunnella sekunti sekunnilta.
• Eero: Asioinnin jatkuvuus palveluketjussa, lähettämisen kulttuurista
yhdessä tekemisen kulttuuriin, esim. työparityö turvaamassa jatkuvuutta
vaikka työntekijät vaihtuisivat.
• Anette: Asiakkaat heti alusta mukaan kehittämään helppoja digipalveluita,
huomioitava koko palveluverkosto. Pitää olla niin helppoa, että kaikki
osaa käyttää. Miten maakuntalaiset yhdenvertaisia tulevaisuudessa,
asiakkaan asiantuntijuus tunnustettava.

Kirjaukset
paneelikeskustelusta
• Mirva: Saavutettavuusongelma: Kun tarvitset päivystysasian, saat
palveluohjauksen yhden numeron taktiikalla. Jos puhe ei onnistu,
pitäisi olla ennaltaehkäisevä toiminta/sentraalisantra, joka pitää
huolta. ”Kylätalkkari”, jotta pystyisi asumaan mahdollisimman
kauan kotona. Palvelut kotiin. Aidosti monikanavaisuus ja
työntekijöillä tietoa ja koulutusta vaihtoehdoista.
• Hannu: Valinnanvapaus: Nousi tärkeimmäksi, pitää olla oikeaa ja
puolueetonta tietoa. Valinta ei ole kaikille helppoa eikä
mahdollista. Palveluiden laadun arviointi vaikeaa, mahdotonta?
Vaihtoehtojen tarjonta esim. kotiin tai etänä. Kotoa lähtiessä pitäisi
olla tieto mistä palveluja löytyy. Liikkuvat palvelut, eli voivat liikkua
muualta kuntakeskukseen tai kotiin esim. erikoislääkäri tms.

Kirjaukset
paneelikeskustelusta
• Monika: Suunnitteluvaiheessa huomioitaisiin esteettömyyttä eikä
vasta kun on tehty. Ajatellaan esteettömyyttä monipuolisesti, EU:n
saavutettavuusdirektiivi huomioitaisiin, kaikki pitää ottaa
kuultavaksi.
• Jukka: Onko näille asioille jokin yhteinen tekijä, yhteinen nimittäjä?
Esteettömyys, jokaisella pitää olla mahdollisuus saada palvelua.
• Kohtaaminen: Aina ihminen toisessa päässä, kaikki lähtee
kohtaamisen kautta, myös palveluiden kehittämisessä.
• Kaikki ihmiset on erilaisia ja erilaiset tarpeet on otettava
huomioon.
• Kuinka päästään palvelujen ääreen?
• Ei etsitä aina ongelmia, vaan etsitään ratkaisuja
• Kokemustoimijoilla voi olla rooli kuuntelijoina esim. lääkärissä
käynnin jälkeen.

Kirjaukset
paneelikeskustelusta
• Kokemustoimija voisi toimia myös lastensuojelupuolella esim.
tukihenkilönä
• Vertaistuen piiriin saattaminen mahdollisimman nopeasti
• Miksi näitä em. asioita ei toteuteta?

• Pienellä paikkakunnalla leimautumisen pelko.
• Apu ammatillistui, maallikot suljettiin pois (vanhat jäänteet
vaikuttaa)

• Kynnys käyttää esim. rollaattori, ajattelee mitä muut ajattelee.
• Vertaistukea ei ole päästetty vastasairastuneiden tueksi: syyksi
ilmoitettu erilaisia asioita mm. tietosuoja, väärät hoitoohjeet

• Ammattinäkemyksessä pysytään tiukasti, pitäisi olla yhdessä
tekemistä. Vaatii paljon ammattilaisilta ja asiakkailta.

Kirjaukset
paneelikeskustelusta
• Miten kirjataan palvelulupaukseen?
• Asiakkaalle on taattava moniammatillinen palvelu.
• Palvelun pitää olla asiakaslähtöistä, yksilöllisistä tarpeista
lähtevää.
• Digipalveluissa kuvake, josta oikea ihminen on tavoitettavissa.
Saisit varattua ajan vastaanotolle, chat, josta saa nopeasti
yhteyttä. Esim. mielenterveyspalvelun kuuma linja.

• Mielenterveyspalveluun voi joutua odottamaan, onko osaajien
puute, henkilökemiat, jos ei tule toimeen.
• Tavallisia kansalaisia pitäisi tiedottaa vertaistuesta jo ennen kuin
tilanne päällä/etukäteen.

Kirjaukset
paneelikeskustelusta
• Keroputaan mallissa tukihenkilö mukana heti alusta.

• Toimenpide julkisella, jatkohoito yksityisellä, jääkö jatkohoito
roikkumaan, jos ei ole varaa.
• Etukäteistiedotus vertaistuesta, laaja informaatio palveluista.

• Ikäryhmäkatsastukset, jonka perusteella palvelutarpeen kartoitus,
erilaisten yksilöllisten tarpeiden mukaan palveluja.

Kirjaukset
paneelikeskustelusta
• Miia: Ajatukset lähtee juoksemaan, pitäisi päästä eteenpäin ja
saada käännettyä ihmisten kielelle lupaus, johon voidaan sitoutua.
Lupaus tehdään osana palvelustrategiaa, johon mm.kuvataan
saatavuus, yksityiset ja julkiset palvelut. Tehdään
valtuustokausittain, tarvittaessa päivitetään. Esim. Kaikille
helppokäyttöiset palvelut, jotka teemme yhdessä asiakkaiden
kanssa. Kieli on abstraktia, haastavaa rakentaa. Lupaus tulee
julkisesti kommentoitavaksi ja palautetta pitää antaa.
• Asta: Asiat ovat konkreettisia, joita voidaan tehdä jo. Merkittäviä
keinoja joita voidaan suoraan kirjata lupaukseen.

Kirjaukset
paneelikeskustelusta
Yleisöstä:
• Norsunluutorneista päälliköt alas.
• Miten on kytketty työntekijät matkaan palvelulupauksen
tekemiseen?
• Kahden kerroksen väkeä ei voi olla
• Palveluntuottajien on annettava oma palvelulupaus, joka on
ammattilaisten antama.
• Ei tehdä yksin vaan yhdessä
• Miten estetään ettei asiakas katoa ”tutkasta”, vertaistuki ja
ammattilaisten seuranta (soitto perään).
.

Kirjaukset
paneelikeskustelusta
• Mikä on palvelunkäyttäjän lupaus?
• Saamastani palvelusta tulen antamaan palautetta
• haluan olla yhteistyössä kehittämässä palveluja ja osallinen
kehittämään maakuntaa
• Olen tukena toiselle esim. vastasairastuneelle
• Kehittäjäasiakkaat ovat myös opiskelijoiden käytössä

Kirjaukset
paneelikeskustelusta
• Antaa henkilölle mahdollisuuden tehdä hyvin. Ei mennä
ennakkoasenteiden kanssa hoitoon.
• Jatkan palveluiden kehittämistä.
• Pitää olla itse aktiivinen, jos on kykyä ja voimavaroja.
_______

Kirjaukset
paneelikeskustelusta
• Luukuttaminen pois, selkosuomi, yksi numero, moniammatillisuus
• Monikanavaiset palvelut (paikat ja sähköiset palvelut)
• Monipuolinen esteettömyys huomioidaan jo suunnittelussa,
jatkuva palautteenanto, kaikille esteettömät palvelut ja tilat
• Tekniikka kehitetään asiakkaan ja ammattilaisen hyödyksi.
Tekniikka mahdollistaa asiakkaan ja ammattilaisen välisen
tiedonvaihdon. Räätälöity palvelu mielekkäällä tavalla.

• Oikeaa tietoa helposti ja monikanavaisesti, jotta voit valita
tarvitsemasi palvelut
• Asiakkaalle turvataan oma työntekijä/oma tiimi, joka huolehtii
laadukkaista palveluista. Vertaistuki ammattilaisten rinnalle
• Ihmisten kohtaaminen kokonaisuutena ja aktiivisena toimijana.
Informaatio saatava helposti, laadukkaan hoidon ja jatkuvuuden
seuranta.

• Päivän työ käytetään hyödyksi, menee
valmistelijoille. Saadaan kuvattua tärkeät asiat
ymmärrettävästi. Käynnistyy seuraavan
vaiheen muotoilu. Palvelulupauksesta saatu
päivän aikana muotoiluja.

Kiitos!
Asta Niskala
Miia Palo
sote-muutoskoordinaattori

kehittämispäällikkö
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