SOSIAALINEN RAPORTOINTI (SORA)
-IKÄIHMISTEN ILMIÖISTÄ EP:LLÄ RAPORTOITUA JA SEURAAVIA ASKELIA
Ikäkoti -hankkeen iltapäivä
13.6.2022

Sosiaalisesta raportoinnista moniääniseen raportointiin: MISTÄ
ON KYSE?
KENEN TIETO ON TÄRKEÄÄ?
KEIDEN KAIKKIEN TIETO ON
TÄRKEÄÄ?

• Sosiaalinen raportointi on keskeinen
rakenteellisen sosiaalityön menetelmä,
jonka tarkoituksena on tuottaa
asiakastyössä kertyvää tietoa palvelujen
suunnitteluun ja päätöksentekoon
• Yhteisöihin ja yhteiskuntaan liittyvät
positiiviset ja negatiiviset ilmiöt ovat
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen,
ennalta ehkäisyn ja rakenteellisen
sosiaalityön materiaalia. Tämän tiedon
dokumentoinnin hyödyntäminen on
kehittämistyön tavoitteena
• Kyse asiakastyössä kertyvän
”kirjaamattoman” kokemustiedon
dokumentoinnista, raportoinnista ja
näkyväksi tekemisestä

• Asiakastyön yhteydessä kertyvän ammattilaisten
kokemustiedon tuottaminen on kaikkien
työntekijöiden vastuulla
• Nostaa esiin ajankohtaisia ilmiöitä,
palvelujärjestelmää koskevia epäkohtia tai
palvelujen puutteita, mutta myös positiivisia
asioita
• Luo rakenteita tiedon tuottamiselle ja
toimenpide-ehdotusten tekemiselle
• Raportointi täydentää indikaattori –ja
tilastotietoa osana tiedolla johtamista
• Hyödyttää jatkossa esim. hyvinvointikertomus- ja
strategiatyötä
• Ammatillisen kokemustiedon pohjalta voi löytyä
uusia innovatiivisia keinoja parantaa hyvinvointia
eri elämän osa-alueilla kuntalaisten
elinympäristöissä

Sote-raportoinnin kehittämisen askelia-Sosiaalinen raportointi osana sote-integraatiota: RAKU →TSK →EP:n hyvinvointialue 2023

SOTE-RAKENNEUUDISTUS 2020-2021
→ ammattilaisten kokemustiedonkeruun ja raportoinnin
väline, toimintamalli ja ohjeistus

Sote-ammattilaisten asiakastyössä kertyvän
kokemustiedon raportoinnin systematisointi ja
yhtenäistäminen

Monialainen
SORAtyöryhmä

Sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä
sivistys- ja
hyvinvointitoimijoiden
kumppanuus (ml.
poliisi, järjestöt,
seurakunnat ym.
keskeiset toimijat)

Tiedon hyödyntäminen palvelujen
suunnittelussa, toteuttamisessa ja
kehittämisessä

Monikanavaisesti tuotetulla tiedonkeruulla kohti aidosti
monialaista työskentelyä ja integroitunutta
toimintakulttuuria

TAVOITE: Hyvinvointia
ammatillisesta kokemustiedosta

§
TULEVAISUUDEN SOTEKESKUS 2022
→ toimintamallin implementointi ja jatkokehittäminen

HYVINVOINTIALUE 2023
→ valmis toimintamalli laajassa käytössä

Raportointi & tietojohtamisen tarpeet: tukee osaltaan
kansallisesti yhteisen tietosisällön muodostumista osaksi
sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon tuottamisen
tietojärjestelmiä ja tietorakenteita (ml. syklinen SO-TE-SIlaajennus)

Näetkö työarjessasi asioita,
joihin toivoisit kiinnitettävän
kollektiivisestikin huomiota ja
pohdittavan
ratkaisuvaihtoehtoja?

Yhdessä herkemmin tuntosarvin
ennakoiden kohti toimivampia
ratkaisuja ja kehittyneempiä
palveluja

Toistuvatko jotkut asiat
tai ilmiöt asiakastyössä?
Jääkö mieleen pyörimään
huolia/asioita, joihin
toivoisit muutosta?

Mitä ovat ne
ongelmat, joiden
kanssa omat asiakkaat
painivat?

Ammattilaisten
asiantuntijuuden
vahvistuminen ja
kehittyminen (ml.
asiakkaiden
osallisuus)
Yhteiset
reflektointifoorumit

TKIO
-tuki

AMMATTILAISTEN
KOKEMUSTIEDON TUOTANNON
JA HYÖDYNTÄMISEN PROSESSI
I.
Tiedonkeruun toteutus,
analysointi,
kuntakohtainen
raportointi
II.
Kehittämiskohde
III.
Raportoidut juurisyyt
IV.
Ehdotetut/ tarvittavat
toimenpiteet
V.
Toimijat/yhteistyökumppa
nuudet ,vastuutaho(t)
VI.
Aikataulu
VII. Mahd.
mittarit/indikaattorit
VIII. Seuranta ja arviointi
”check”-piste

Keskeistä lainsäädäntöä sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301 2
luku. Hyvinvoinnin edistäminen
Rakenteellinen sosiaalityö 7§
• Rakenteellisella sosiaalityöllä on
huolehdittava sosiaalista hyvinvointia
ja sosiaalisia ongelmia koskevan
tiedon välittymisestä ja
sosiaalihuollon asiantuntemuksen
hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseksi.
Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu:
• 1) sosiaalihuollon asiakastyöhön
perustuvan tiedon tuottaminen
asiakkaiden tarpeista ja niiden
yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä
tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen
ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista;
• 2) tavoitteelliset toimet ja toimenpideehdotukset sosiaalisten ongelmien
ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä
kunnan asukkaiden asuin- ja
toimintaympäristöjen kehittämiseksi;
• 3) sosiaalihuollon asiantuntemuksen
tuominen osaksi kunnan muiden
toimialojen suunnittelua sekä
yhteistyö yksityisten
palveluntuottajien ja järjestöjen
kanssa paikallista sosiaalityötä sekä
muuta palvelu- ja tukivalikoimaa
kehittäen

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 2 luku: Terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen
11 § Terveys- ja hyvinvointivaikutusten huomioon
ottaminen
• Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on
päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava
ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja
ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja
sosiaaliseen hyvinvointiin.
12 §: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa

• Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja
hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa
toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan
kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain,
minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa
valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
• Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava
paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet,
määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä
näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja
terveysosoittimia.

Uutta sosiaali-ja
terveydenhuollon
järjestämisestä:
Hyvinvointialueen on
seurattava alueensa
a) väestön hyvinvointia ja
terveyttä väestöryhmittäin
b) järjestämänsä sosiaali- ja
terveydenhuollon tarvetta,
saatavuutta, laatua,
vaikuttavuutta ja
yhdenvertaisuutta
c) asiakkaiden palvelujen
yhteensovittamista sekä
d) sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannuksia ja tuottavuutta

Hyvinvointialueen on
verrattava tätä tietoa
vastaavaan muita
hyvinvointialueita
koskevaan tietoon ja
hyödynnettävä sitä sosiaalija terveydenhuollon
tietojohtamisessa.
Ks. tarkemmin uusi laki 6/2021
https://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2021/20210612

SORA -TOIMINTAMALLIN IMPLEMENTOINTI JA JATKOKEHITTÄMINEN 2022
Ammattilaisten monikanavaisesti tuotetun kokemustiedon kerääminen, käsittely ja jatkokehittäminen

HYVINVOINTIALUE 2023

SONet BOTNIA/TSK + muu kehittäjäyhteistyö: sis. tiedonkeruu, analysointi, raportointi, toimenpiteet, seuranta ja arviointi
KOKEMUSTIEDONKERUUN TOTEUTUS
(AVOIN LINKKI, RAPORTOINTI 2X VUOSI)

RAPORTOIVA
VASTAAJATAHO
RAPORTOINTIKYSELYN
VASTUU JA
TOTEUTTAJA
SONet
BOTNIA

SOSIAALIHUOLTO

PERUSTERVEYDENHUOLTO

SIVISTYSTOIMI

KYSELYN JAKELU
SOSIAALIPALVELUPÄÄLLIKÖT,
IKÄPALVELUJOHTAJAT

HOITOTYÖN JOHTAJAT JA
YLILÄÄKÄRIT
KOULUKURAATTORIT/
OPPILASHUOLTO- JA
OPISKELIJAHUOLTORYHMÄT
JÄRJESTÖTALO/
VASTUUHENKILÖ

JÄRJESTÖT

SEURAKUNNAT (ev.lut.)
MUUT mm. poliisi

LAPUAN HIIPPAKUNTA/
DIAKONIA ASIANTUNTIJA

TIEDON
ANALYSOINTI
AMMATTILAISTEN
LAADULLISESTI
TUOTETUN
KOKEMUSTIEDON KERUUN
VASTAANOTTO
JA ANALYSOINTI

YHTEENVETORAPORTTIEN
KOOSTAMINEN
SONet BOTNIA
(yhteistyössä
TSK,
monialainen
kehittäjätiimi/yksikkö)

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN
Johtaminen, työskentely, muu
sote-/yhteistyö
RAPORTOINTIKOOSTEIDEN
VASTAANOTTAJAT
SOSIAALIJOHTAJAT/
PALVELUYKSIKKÖJOHTAJAT
JOHTAVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT,
PERHEKESKUSVASTUU HENKILÖT
TERVEYSJOHTAJAT
YLILÄÄKÄRIT
HOITOTYÖN JOHTAJAT

HYVINVONTIALUEEN
JOHTAJA
HYVINVOINTIA
LUEEN
JAOSTOT JA
NEUVOSTOT

PALVELU-JA
VASTUUALUALUEJOHTAJAT

SIVISTYS –JA NUORISOTOIMEN

POLIITTISET
PÄÄTTÄJÄT

JOHTAJAT,
MAAKUNTALAPE,KURAATTORIT.
HYTEVASTUUHENKILÖT,
OHJAAMOTOIMINNAN KOORDINAATTORIT

Yhteiset
reflektointi
tilaisuudet

JÄRJESTÖVASTUUHENKILÖT/JÄRJESTÖ
NEUVOSTO
Asiakkaat,
KIRKKOHERRAT, DIAKONIATYÖN
SEKÄ LAPSI-JA NUORISOTYÖN
VASTUUHENKILÖT

RAPORTOINTITAHOJEN LAAJENTUMINEN 2022 -> 2023 VAIHEITTAIN: mm. terveyssosiaalityö, palveluntuottajat,
ESH/päivystys/SOTE-TIKE) jne.?

Versio
29.10.21

Poliisi?

kansalais- ja
kokemustoimijat, 4.sektori?
Lasten ja
nuorten
alueelliset
palveluverkostot
?
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MONITOIMIJAINEN NÄKÖKULMA RAKENTEELLISESSA TYÖSSÄ:
MONIKANAVAINEN SOSIAALISEN RAPORTOINNIN TOIMINTAMALLI ETELÄ-POHJANMAA (versio 13.6.2022)

JOHTORYHMÄT,
JAOSTOT JA
NEUVOSTOT
JÄRJESTÖNEUVOSTO,
ASIAKASRAADIT,
MUUT 3.ja
4.SEKTORIN
FOORUMIT

▪ HYVINVOINTIALUE
/KUNTA
▪ ALUEKEHITYSTYÖ
▪ KANSALAISYHTEISKUNTA
▪ YHTEISTYÖALUE

RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN ROOLI JA TOIMIJUUS OSANA
TIEDOLLA JOHTAMISTA MONIALAISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

POLIITTINEN
PÄÄTÖKSENTEKO

TERVEYDENHUOLTO
TKIO

TYÖPARIT JA
MONIALAISET
SO-HY-TE TIIMIT

TIETOTARVE:
KOKEMUSTIEDON
KERUU JA KOONTA

Keneltä kokemustietoa
kerätään ?

SIGNAALEISTA TOIMENPITEIKSI:
▪ KENEN TIETO ON TÄRKEÄÄ?
▪ ALUSTAT JA KANAVAT ->
TUKEEKO VAI RAJOITTAAKO
ICT?

TIEDOLLA
VAIKUTTAMINEN

▪

Valtakunnallisia
ja alueellisia yhä
kehittämistä
vaativia
toiminnan ja ICT:n
haasteita

1)

Tiedonkeruun toteutus,
koodaus, luokittelu ja
analysointi, alue/kuntakohtainen
raportointi

2)

Kehittämiskohde

3)

Raportoidut juurisyyt

4)

Ehdotetut/ tarvittavat
toimenpiteet ja
kehittämisehdotukset

5)

Toimijat,
yhteistyökumppanuudet,
vastuutaho(t)

6)

Aikataulu

7)

Mittarit/indikaattorit

8)

Seuranta ja arviointi
”tsekkauspiste”

JÄRJESTÖT JA SRK:T

Sosiaalihuoltolaki
7§

TIETOJÄRJESTELMIEN ERILLISYYS
JA RIITTÄMÄTÖN
VUOROPUHELU
KIRJAAMINEN

▪

KEHITTÄJÄORGAANIT

Terveydenhuoltolaki
11-12§

TIEDON
MUODOSTAMINEN JA
ANALYSOINTI

Laki sosiaali- ja
terveydenhuollon
järjestämisestä 6-7§
▪

▪

SIVISTYSTOIMI

AMMATTILAISTEN
KOKEMUSTIEDON TUOTANNON
JA HYÖDYNTÄMISEN PROSESSI

MUUT?

Missä tahoilla
kokemustieto vaikuttaa?

▪

SOSIAALIHUOLTO

TOIMINTAA TUKEVA MONIKANAVAINEN
LAADULLINEN KOKEMUSTIETO
TIEDON KUMULOITUMISTA JA
RAPORTOINTIA EDISTÄVÄT
JÄRJESTELMÄT & SOVELLUKSET

TIEDON
JAKAMINEN:
TIEDON
VASTAANOTTAJA
JA VÄLITTÄMISEN
TAPA

▪
▪

▪

LAADULLISEN DATAN
MERKITYS
”HEIKOT SIGNAALIT”
KOODAUKSEN JA
ANALYSOINNIN
TYÖKALUT
MITTARIEN &
INDIKAATTOREIDEN
TOIMIMATTOMUUS

TKIO

YHTEISET
REFLEKTOINTIFOORUMIT

ASIAKKAAT,
KUNTALAISET,
KANSALAIS- JA
KOKEMUSTOIMIJAT

SORA: KOKEMUSTIEDON KERUUN TYÖKALU ETELÄ-POHJANMAAN SO-TE-SI- AMMATTILAISILLE,
JÄRJESTÖILLE, SEURAKUNNILLE JA MUILLE TOIMIJOILLE

•TAVOITTEITA:
Yhdessä
kohti
uudenlaista
Yhdessä
kohti uudenlaista
tiedontuotannon
kumppanuutta
- monikanavaisesti tuotettua tietoa yhteistyön pohjaksi
tulevissa sote -keskuksissa -> tietohukan vähentäminen

Ajankohtaisilmiöt ja
heikot
signaalit (+/-)

Ammattilaisten kokemustiedon raportoinnilla kattavat ja
ajankohtaiset tilannekatsaukset siitä mitä asiakkaiden/
palvelujenkäyttäjien/kuntalaisten elämään kuuluu ja
mahdollisista nousevista, mutta yhdessä taklattavista tai
tuettavista ilmiöistä

Asiakkaiden
ääni
Resursoinnin
puutteet

Palvelukapeikot

Ammattilaisten kokemustiedon systemaattiselle
raportoinnilla turvataan tiedonkulku ruohonjuuritasolta
päätöksentekoon vaikka matka arjen areenoilta
päätöksentekoon voi kasvaa

Kokemustieto käyttöön myös hyvinvointikertomuksia,
strategioita ja suunnitelmia laadittaessa

EP:N SORA-KOKONAISUUS 2021
I KEVÄÄN PILOTOINTI (Isokyrö ja Seinäjoki)
- SO-TE n=24

II SYKSYN LAAJENNETTU TIEDONKERUU
-SO-TE-SI & JÄRJESTÖT n= 50 + 11
-nostoja, juurisyitä ja toimenpide-ehdotuksia

SORA -tiedonkeruut 2021:
Syksyn laaja tiedonkeruu 20.9-8.10.2021
• Osallistuneet tahot
• Sosiaalihuolto (52 %)
• Terveydenhuolto (34 %)
• Sivistystoimi (10 %)
• Poliisi (-)
• Muu (6 %)
• Vastauksia yhteensä 50
• Lisäksi järjestöille ja seurakunnille tehtiin oma
tiedonkeruu 27.9-8.10.2021
• Järjestöt (36 %)
• Seurakunnat (64 %)
• Vastauksia yhteensä 11

ILMIÖITÄ JA HAVAINTOJA SO-TE-SI -KENTÄLTÄ
-pilotointi 5-8/2021 sekä laaja tiedonkeruu ja Järjestökysely (ml. seurakunnat) 9/2021): n= 24-50+11
ASIAKKAAN
KOKEMUKSENA
PALVELUJEN
VAIKEA SAANTI,
HITAUS JA
PUUTTEELLISUUS
<--->
TYÖNTEKIJÖIDEN
YLIKUORMITTUMINEN

PALVELUJEN
KASVOTTOMUUS

KASVANUT
MONIKULTTUURISUUS &
MAAHANMUUTTAJIEN VAATIVAT
ELÄMÄNTILANTEET
TYÖSKENTELYN
HAASTAJINA

MIELENTERVEYS- JA
PÄIHDEONGELMIEN
LISÄÄNTYMINEN
<----------->
KATVEITA
AVOHOIDOSSA &
ERITYISPALVELUJEN
TARJONNASSA

LASTEN , NUORTEN JA
PERHEIDEN
MIELENTERVEYDEN
HAASTEET- TUEN
TARPEET JA
PALVELURAKENTEET?
Tarvitaan entistä
moniammatillisempaa
työskentelyä lasten ja
perheiden koteihin,
esimerkiksi yhteisiä
kotikäyntejä
psykiatrian kanssa,
koska
kotiympäristöissä
haasteet näkyvät
konkreettisemmin

Psyykkisen voinnin
heikkeneminen ja
sen vaikutukset
arkeen,
asioidenhoitoon,
sosiaaliseen
elämään jne.

ASUMISEN JA
ELINOLOSUHTEIDEN
LUOMAT
HAASTEET

JURIDISET
MENETTELYTAPAVIRHEET
ESIM. KIRJAVUUTTA
UUDEN EU –
TIETOSUOJAASETUKSEN
TULKINNASSA

EPÄSELVÄT
TULKINNAT JA ”ULOS
SULKEMINEN”
HAAVOITTUVASSA
ASEMASSA OLEVIEN
”PAKKOAKTIVOINTI”

POSITIIVISET ILMIÖT:
•
•
•
•
•

SOSIAALITYÖN MUUTOSTYÖN VAIKUTTAVUUS
TERVEYDENHOITAJIEN OSAAMISEN ARVOSTUS
SYSTEEMINEN TYÖOTE
MIELENTERVEYSPALVELUT ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTITAIDOLLA
HENKILÖSTÖN KOULUTTAUTUMINEN & KEHITYSINNOKKUUS!

•
•
•

YHTEISTYÖ/YHTEISÖ LISÄÄ HYVINVOINTIA
PAJATOIMINNAN KEHITTÄMINEN
MATALAN KYNNYKSEN PALVELUJEN KÄYTTÖ KASVANUT->PÄIVÄTOIMINTA &
KOHONNUT ITSETUNTO, APUA OTETAAN VASTAAN
ASUINOLOJEN, TOIMINTAKYVYN JA –YMPÄRISTÄN HYVÄT MUUTOKSET
HARRASTUSTOIMINTA – MUU 3. SEKTORIN MERKITYS!

•
•

AIKUISTEN
PAHOINVOINTI
KASVUSSA
<----------->
PUUTTUVAT TAI
LIIAN VÄHÄISET
RÄÄTÄLÖIDYT
PALVELUT

Noidankehä
mielenterveyden
haasteiden,
sairauksien ja
päihdeongelmien
välillä. Kumpi oli
ensin?

HUUMEET,
PÄIHTEET JA
LÄÄKKEIDEN
VÄÄRINKÄYTTÖ!
VUOROVAIKUTUKSEN
PULMAT

NEPSYT!

KORONA->
ETÄKOULU->
POISSAOLOT

Yläaste-/lukioikäisten
ulkonäköpaineet, itsetuntoongelmat, ahdistus, masennus,
kiusaaminen, tunnistamattomat
neuropsykiatriset häiriöt, kuten
ADHD ja autismikirjon häiriöt
Pitkäaikaista sairautta sairastavien
tai pitkäaikaistyöttömien on vaikea
päästä tarvitsemaansa
terveydenhoitoon… Joillakin
henkilöillä olisi osittaista työkykyä,
mutta heidän on erittäin vaikea
työllistyä, tähän toivoisi helpotusta

VANHUSKÖYHYYS

DIGITALI
SAATIO

SOSIAALINEN
KUNTOUTUS?

Mielenterveysongelmat
päihteiden käyttö
(lääke- ja
huumausaineiden
käyttö), myös nuorten
aikuisten pahoinvointi.

SYÖMISHÄIRIÖT

SOSIAALINEN
ERIARVOI
-SUUS

Valitettavan
usein
mielenterveyskuntoutujia
siirretään
toiseen
yksikköön vain
maksajan
halusta…

Lähetemäärä psykiatrian
pkl:lle on parissa
vuodessa kasvanut
100%, suhteellisesti
suurin osuus uusista
potilaista on nuoria
aikuisia (18-25 v).

Yksinäiset, syrjäytyneet ja
vähävaraiset, joita ei
tavoiteta ja jotka jäävät siis
avun( fyysiset ja henkiset
tarpeet ) sekä sosiaalisen
kanssakäymisen
ulkopuolelle.

Yksinäisyys ja
lisääntynyt ahdistus
(covid). Jutustelulle
tarve. Sosiaalisia
kontakteja pelätään,
mutta myös kaivataan.

Digitalisaatio haastaa> onko tämä sitä, josta
sosiaalityön pitäisi
ottaa koppia ja laatia
strategian ja
toimeenpanon tasolla
työkaluja heikoissa
asemassa olevien
työikäisten ja
ikäihmisten
tukemiseen?

VANHANAIKAISET
AJATTELUMALLIT JA
BYROKRAATTINEN
JOHTAMISTAPA
(TERVEYDENHUOLTO)
<--> ALIARVOSTUS JA
VÄHÄISET
VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET OMAAN
TYÖHÖN
TIETOTURVARISKIT
TIEDONSIIRROSSA
VIRANOMAISTEN VÄLILLÄ

HUONO
TIEDONKULKU
PÄIHDE- JA
MIELENTERVEYSASIAKKAIDEN
AVOHUOLLOSSA

SYKSYN LAAJENNETTU TIEDONKERUU
-SO-TE-SI & JÄRJESTÖT
-nostoja, juurisyitä ja toimenpide-ehdotuksia

7.9.mennessä
työyksiköt (lopullinen n=50 + Järjestöt 11)
RAPORTOINTIINraportoineet
OSALLISTUNEITA TYÖYKSIKÖITÄ

Vastaajaa koskevat tiedot
Vastaaja

Työskentelen

Sosiaalihuollon palvelu
Mihin kuvailemasi asia, havainto tai ilmiö liittyy?

Sivistystoimi
Mihin kuvailemasi asia, havainto tai ilmiö liittyy?

Mitä aluetta havaintosi koskee?

POSITIIVISIA RAPORTOITUJA HAVAINTOJA SYKSY 2021 JA →
Asuinolojen,
toimintaympäristön tai
toimintakyvyn
positiiviset muutokset,
osallisuuden
lisääntyminen
(perusturva)

Harrastamisen
Suomen mallin myötä
olemme saaneet
harrastamisen piiriin
lapsia ja nuoria, joilla
ei ole ollut
aikaisemmin
harrastusta
(nuorisotoimi)

Alueelle tulleet
skeittiparkit olleet
todella kovassa käytössä
lasten ja nuorten
keskuudessa. Ja hienoa
on ollut se, että
skeittiparkkeja on tullut
koko alueelle
(nuorisotoimi)

Perheet ovat
enemmän mukana
omissa asioissaan ja
vaikuttamassa
tilanteeseen
(peke/perhetyö).

Matalan
kynnyksen
ennaltaehkäisevä
toiminta kiinnostaa

Sosiaalisten suhteiden
tuoma hyvä olo on
ikäihmisille tärkeää ja
yhteiset
kokoontumispaikat. Myös
kuljetuksen järjestäminen
asiakkaalle edullisesti
palvelun tuottajan tai
kunnan/kaupungin
järjestämänä on tärkeä asia.

NIIDEN SYITÄ:

Mielenterveyspalvelut
pidetään alueella
asiantuntijoiden
hoitamana, joka
elintärkeää potilaiden
kannalta.

Kouluttautuminen
osoittautunut
henkilöstölle
positiiviseksi tiedon
jakamiseksi.

Olemme kehittäneet
asiakkaillemme
pajatoimintaa.
Asiakkaiden kanssa siis
lähdetään pois
asuntolasta pajalle parina
päivänä viikossa. Tämä
tukee osallistumista ja
positiivisia kokemuksia.

Asiakkaat hakeutuvat
omaehtoisesti muistin
tutkimuksiin.
Tietoisuus/huoli
sairastumisesta on
lisääntynyt.

Systeemisen
työotteen
kehittäminen

Muistihoitajat
joka kunnassa!

Avun piiriin
hakeutuminen saattaa
johtua siitä, että
työntekijät ovat tuttuja
ja nuoret tiedostavat
tilanteensa ja haluavat
muutosta

Ikäihmisten tilanteista raportoitua & ratkaisuja:
Diakoniatyössä on
lisääntynyt ihmisten
hätä. Pienelläkin
paikkakunnalla on
paljon taloudellista
ahdinkoa,
mielenterveysongelmia
ja päihteiden käyttöä.

Palveluiden
kasvottomuus.

Epävarmuus ja
tulevaisuuden
uhkat aiheuttavat
huonovointisuutta
ikäihmisillekin.

Asumisen tason
heikentyminen:
huolto/remontti
jätetty tekemättä
varojen
puutteessa tai
vuokra-asunnon
kunto heikko

Kokeiluluontoisesti on kaupunki järjestänyt
kylämme seurakuntakodilla sosiaalisen
kuntoutuksen päiväkahveja tämän vuoden
ajan. Syksystä alkaen päiväkahveja on joka
toinen viikko ja joka toinen viikko on
perusturvan organisoima päihde-ja
mielenterveys vertaistukeen perustuva
ryhmä, jossa paikalla kokemusasiantuntija.
Sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaaja on
päiväkahvien myötä tuonut osaltaan palveluita
lähelle ihmistä: tukien ja palveluiden
tarkastelua - asioiden eteen päin laittamista.
Päiväkahvien aikana myös diakonian
päivystys, joka mahdollistanut myös
pienimuotoiset yhteistapaamiset asiakkaan
kanssa. Toivon todella näiden
matalankynnyksen palvelukokeiluiden
saavan jatkoa!!! Yhteistyössä on voimaa ja
viisautta!

Eläminen tässä hetkessä,
Korona: Yksinäisyys
suunnitelmallisuus ja tulevaisuuteen
lisääntynyt koronan
seurauksena, kun
varautuminen kateissa.
moni
ryhmä on ollut
Sairauskulujen/lääkkeiden kasvu
tauolla
ja ei ole
ikääntyessä. Asumisen tason
uskaltanut
heikentyminen: huolto/remontti jätetty
muutenkaan liikkua
tekemättä varojen puutteessa tai
omilla asioilla.
vuokra-asunnon kunto heikko Toisaalta
Haluttu asiakkaat omiin
ison lainan otto hankintojen/remonttien
yksiköihinsä (uusiinkin) vuoksi ennen eläkkeelle siirtymistä tietenkin käyttöastetta
tarkat laskelmat jääneet tekemättä
Eläköityville ihmisille
nostamaan. yleishyödyllisenä
tulojen pienentyessä.
Parempi yhteistyö eri toimijoiden
suunnattu matalan
järjestönä väitän, ettei
Yksinäiset,
välillä. Matalankynnyksen
kynnyksen
kyseessä ole raha
syrjäytyneet ja
talousneuvonta.
kohtaamispaikat tutuiksi eri
vähävaraiset, joita ei
kanavien kautta kaikille, jotka
tavoiteta ja jotka jäävät
sitä tarvitsevat. 3.sektorin
Mielestäni asiakasta, hoitavaa tahoa,
siis avun( fyysiset ja
taloudellisen toiminnan
asumisyksikköä tulee kuulla, eikä
Kotihoidossa on
henkiset tarpeet ) sekä
tukeminen pitkäaikaisemmin
siirrellä asiakkaita kuin
kiire - ei ehditä
sosiaalisen
kuin vuosi kerrallaan.
shakkinappuloita!
pysähtymään.
kanssakäymisen
ulkopuolelle.

RAPORTOITUJA SYITÄ PALVELUJÄRJESTELMÄN VAJEISIIN:
Palvelujen tarve on
viime vuosina
noussut esiin
vahvemmin.
Elämän vaikeudet ja
haasteet eivät näytä
menevän kaavoihin ja
valmiisiin sapluunoihin

Iso tekijä: yhteiskunnan
vaateet, suorituskeskeisyys
riittämättömyyden tunne.
Sosiaalinen paine, ihmiset
ikääntyy. Onko suosioon
nousussa aineet alkoholin
sijaan päihteissä esim.
kannabis?

Huonot resurssit jo
opetusalalla (isot
ryhmät, ei avustajia
riittävästi) -> opettajat
kuormittuu, tahti
kiivas, heikommat
jäävät jälkeen).

Sähköisten
palveluiden
painottaminen
on ollut liian
nopeaa.

Nepsy-asiat ovat
Suomessa yleisellä tasolla
huonosti tunnettuja.
lapsien osalta tilanne
hieman parempi, mutta
siinäkin on ammattilaisten
osaamisessa suuria eroja
ja puutteita.

Osin tietenkin ongelmat voi
johtua henkilöstön
vähyydestä mutta ehkä nyt
on aika uudistaa
työntekeminen
asiakaslähtöiseksi eikä
hoitajalähtöiseksi. Uskon että
sillä lailla löytyy myös työn
mielekkyyttä ja arvostusta.
Budjetointivajeet: ei ole
osattu budjetoida oikeita
asioita. Henkilökuntaa tarvitaan
kiireesti lisää kun lähetteiden
määrä on noussut puolella,
kuitenkaan sitä ei ole osattu
arvioida ja nyt tässä kaaoksessa
henkilökunta kuormittuu kun
uusia saadaan vasta
alkuvuodesta…
Avotyössä lähellä asiakkaita
heidän kodeissaan,
havainnoidaan matalalla
kynnyksellä asiakkaan
tilannetta ja vointia, joista
kirjataan Lifecareen. Mutta
tavoittaako tieto sittenkään
aina kaikkia hoitotahoja
sitäkään kautta?

Ikäihmisten tilanteesta raportoituja ilmiöitä, syitä ja ratkaisuehdotuksia:

HARMITTAVAT ASIAT & ILMIÖT:
• Vanhusten köyhyys ja yksinäisyys
• Yksinäisten ikäihmisten pärjäämättömyys
• Ikäihmisten ahdistuneisuuden, yksinäisyyden ja
turvattomuuden lisääntyminen
• Muistisairaat ikäihmiset joutuvat tällä hetkellä asumaan liian
pitkään omassa kodissa yksin vaikka arjen sujuvuudessa on
suuria ongelmia
• Ennaltaehkäisevän toiminnan puute
• Palvelujen palastelu ja huoli hoitopaikoista
• Digitalisaatio haastaa: heikoimmassa asemassa olevien
työikäisten ja ikäihmisten tuen ja ohjaamisen tarve kasvanut

• Työikäiset ja iäkkäät yksinäiset, syrjäytyneet ja vähävaraiset,
joita ei tavoiteta ja jäävät avun( fyysiset ja henkiset tarpeet )
sekä sosiaalisen kanssakäymisen ulkopuolelle
• Ikäihmisillä palvelujen ”alikäyttöä” (palvelujen
saavutettavuus)
POSITIIVISET ILMIÖT & HAVAINNOT:
• muistitutkimuksiin hakeutuminen
• muistihoitajat kunnissa
• sosiaalisten suhteiden ylläpito
yhteisillä kokoontumispaikoilla
tuottavat ikäihmisille hyvä oloa!

RAPORTOIDUT JUURISYYT:
• Lisääntyneet etäpalvelut
• Älylaitteiden puute/ niiden käytön tekniset
vaikeudet
• Puuttuvat luonnolliset lähikontaktit ja sosiaaliset
suhteet
• Henkilöstön vähyys/mitoituksen ongelmat
• Työntekijöiden käyttäminen tukipalvelutehtävissä
• Tavoittavatko LC-kirjaukset kaikkia hoitotahoja…?
• Liian vähän tehostetun palveluasumisen paikkoja
• Kuljetuspalvelujen toimimattomuus, älytekniikan
tuomat haasteet
• Palvelujen saavutettavuus haasteellista

ESITETYT RATKAISU- JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET /HYVÄT
KÄYTÄNNÖT:
• Ennalta ehkäisevä asiakaslähtöinen toiminta
• Kokonaisvaltainen työote
• Tarve ikäihmisten palveluohjaukselle
• Palveluohjaus kuntiin: ”asiakasohjaajat voi olla
päättävä elin palveluiden myöntämisestä mutta
palveluohjaus on ennaltaehkäisevää toimintaa ja
kuntoutushakemukset, hoitotukihakemukset, palvelut,
tukipalvelut, yhdistykset mm omaishoitajayhdistys,
vanhusneuvostot ym. ovat asiakaslähtöistä”.
• Voimavaralähtöiset, räätälöidyt ja tarvetta vastaavat
palvelukonseptit
• ”Tuleeko sosiaalityön ottaa koppia ja laatia strategian
ja toimeenpanon tasolla työkaluja haavoittuvassa
asemassa olevien ihmisten tukemiseen?”
• Pitkäjänteistä tukea huoli-asiakkaille
• Omaishoitajien asema ja mm. terveystarkastukset
• Haasteena tehdä sosiaalihuollon kirjaukset
näkyvämmäksi myös terveydenhuollolle
• Rajoitustoimien vähentäminen, ryhmätoiminnat auki,
sosiaalisen ”kyttäyksen ja syyllistäminen” vähentäminen
-> Covid –uutisoinnin merkitys
• Kanssakäymisen lisääminen, kerhot ja tapaamispaikat
auki
• Ikäihmisille yhteisiä kokoontumispaikkoja ja
kuljetuspalveluja
• Yleisen palveluliikenteen kustannusten alentaminen

SORA: KOKEMUSTIEDON KERUUN TYÖKALU
ETELÄ-POHJANMAAN SO-TE-SI- AMMATTILAISILLE,
JÄRJESTÖILLE, SEURAKUNNILLE JA MUILLE TOIMIJOILLE

• TAVOITTEITA:
Yhdessä kohti uudenlaista
Yhdessä kohti uudenlaista tiedontuotannon kumppanuutta
- monikanavaisesti tuotettua tietoa yhteistyön pohjaksi
tulevissa sote -keskuksissa -> tietohukan vähentäminen

Ammattilaisten kokemustiedon raportoinnilla kattavat ja
ajankohtaiset tilannekatsaukset siitä mitä asiakkaiden/
palvelujenkäyttäjien/kuntalaisten elämään kuuluu ja
mahdollisista nousevista, mutta yhdessä taklattavista tai
tuettavista ilmiöistä
Ammattilaisten kokemustiedon systemaattiselle
raportoinnilla turvataan tiedonkulku ruohonjuuritasolta
päätöksentekoon vaikka matka arjen areenoilta
päätöksentekoon voi kasvaa

Kokemustieto käyttöön myös hyvinvointikertomuksia,
strategioita ja suunnitelmia laadittaessa

AMMATTILAISTEN KOKEMUSTIEDON KERUUN JATKOKEHITTÄMINEN JA
TOTEUTUS - ”VISIO”
• kyselytyökalun jatkokehittäminen käynnissä 2022, jatkuu elokuulle
• erillisten kyselyjen yhdistäminen
• viimeistelyn jälkeen webropol -linkki raportointiin auki jatkuvasti
• kohdennetut tiedonkeruut ja ilmiöraportit jatkossa n.2-4 /vuosi
→ ajankohdat sovitaan ja niistä informoidaan
• toimintamalli EP:n hyvinvointialueelle pysyväksi osaksi alueellista
ammattilaisten (välillisesti myös asiakkaiden)
kokemustiedontuotantoa
• raportointitahojen laajentuminen 2022
• EP:n malli sidoksissa ja osana myös kansalliseen kehittämiseen
(mm. rakenteellinen sosiaalityö, ICT -haasteet ja tarpeet)
TARKEMMIN KYSELYSTÄ
• kyselyssä on mahdollista raportoida anonyymisti, vastata yksin,
työparina, tiiminä tai koko työyksikkö yhdessä
• lomake on rakennettu mahdollisimman helppokäyttöiseksi ->
täyttämisen voi keskeyttää tarvittaessa, tallentaa ja jatkaa
paremmin sopivassa ajankohdassa
TULOSTEN ANALYSOINTI, RAPORTOINTI JA HYÖDYNTÄMINEN
• riittävä resursointi eri vaiheissa
• vastuunjaot ->työpari-/työtiimit sotekeskuksissa sekä laaja
toimijakenttä & reflektiopinnat

Miten SORA etenee Etelä-Pohjanmaalla?

▪ Toiminnan sisäänajovaiheessa sosiaalitoimelta toivottu kunnissa/kuntayhtymissä vastuun ottoa raportointitulosten
hyödyntämisestä lähiajan etenemisestä tarvittavilla, toivoaksemme monialaisilla foorumeilla

▪ Jatkossa esimerkiksi sosiaalityöntekijä, terveydenhuollon ammattilainen sekä hyte -koordinaattori voivat toimia
vastinparina/tiiminä tuoden tarvittaville toimijafoorumeille nousseita ilmiöitä yhteiseen käsittelyyn konkreettisten
toimenpiteiden ja vastuutahojen määrittelyä varten. Myös Järjestöt ja srk:t ym. mukaan yhteistyöhön.
▪ Vuonna 2021 monikanavainen tiedonkeruu toteutettiin Etelä-Pohjanmaan SO-TE-SI -ammattilaisille sekä asiakastyön
pinnassa toimiville järjestöille ja ev.lut. seurakunnille. Vastauksia yhteensä n.80 (ml. kesän SOTE- pilotointi)
▪ Toimintamallin jatkokehittäminen tapahtuu vuoden 2022 aikana yhteistyössä Sosiaalialan osaamiskeskus SONet
BOTNIAn ja Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kanssa sekä muiden kehittäjäorgaanien ja TKIO -toimijoiden
kumppanuudessa. Vuoden 2022 aikana kehitetään työkalua sekä analysointi- ja raportointiprosesseja. Tiedonkeruuseen
kutsutaan myös mukaan hieman laajemmin toimijoita..
▪ Tavoitteena on, että raportointilinkki tulee olemaan jatkuvasti auki ja kohdennetut tiedonkeruut toteutetaan niistä
ennakkoon informoiden noin pari kertaa vuodessa.
▪ Elokuulle koottu ”ydinkinnas” toimintamallin jatkokehittämisen tueksi. Tässä mukana myös ikäihmisten palvelujen
/gerontologisen sosiaalityön asiantuntijuutta
MITA AJATUKSIA HERÄSI?
MITEN SORA ETENEE EP:llä ikäpalvelujen keskuudessa? (vastuutahot, –henkilöt, työparit tai työtiimit?)
Toiveita, ajatuksia?

Kiitos mielenkiinnosta!
Tietämisestä toiminnaksi & ikäihmisten ääni esiin
-yhdessä monikanavaisesti tuotettua kokemustietoa laajasti kuunnellen ja
käyttäen kohti yhä parempia palveluja
Yhteystiedot: anne.saarijarvi@seamk.fi

