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Ikaalisten PirSOTE –hankkeen tilannekatsausraportti 26.04.2021 

Hankesalkku 1- perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan toiminnallinen muutos 
Ikaalisten hankesalkku 1:n kehittämiskärjet: 
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Hankesalkku 1:n kehittämisen tilanteen väliaika-raportti 26.04.2021 - Mitä meillä  

meneillään hankesalkku 1:seen liittyen: 
 

Työpaketti 1 – sote-keskuksen vastaanottomallin uudistaminen 
 

Digitaaliset palvelut ja etävastaanottotyön mallit: 

OmaOlo OmaOlon täysimittainen käyttöönottoprosessi on parhaillaan meneillään Ikaalisissa. OmaOlo –palvelun on tarkoitus tulla 
kokonaisuudessaan käyttöön Ikaalisissa vuoden 2021 aikana.  OmaOlo on digitaalinen työkalu, josta löytyy sosiaali-ja 
terveyspalvelut ympäri vuorokauden. OmaOlosta löytyy 16 erilaista oirearviota. Koronavirustaudin oirearvio on jo meillä käytössä. 
Lisäksi OmaOlosta löytyy erilaiset palveluarviot, omat suunnitelmat, sekä määräaikaistarkastukset. Tulemme tiedottamaan lisää, 
sekä opastamme asiakkaita OmaOlon käyttämisessä syksyn 2021 aikana.  

VideoVisit on sähköinen palvelu, jonka avulla pystytään toteuttamaan soveltuvissa tapauksissa esimerkiksi lääkärin 
vastaanottokäynti etänä tietokoneen, tabletin tai älykännykän avulla. Palvelua pystytään hyödyntämään paitsi potilaan/asiakkaan ja 
ammattilaisen välisessä tapaamisessa, myös ammattilaisten välisessä konsultaatiossa. Ikaalisissa on käytössä VideoVisit-
etävastaanottopalvelu mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi Hoitohoivassa hyödynnetään VideoVisit –työkalua etälääkäripalveluiden 
myötä.  Lääkärinkäynneissä hyödynnetään osittain/mahdollisuuksien mukaan etälääkäripalvelua Nikulassa, Toivolansaarikodissa, 
sekä Jyllin Kodeilla. Hoitohoivassa alkaa toukokuussa 2021 myös etähoivapalvelut.  

Nettiterapia Avovastaanotolla yhteistyössä päihde-ja mielenterveyspalveluiden kanssa olemme hyödyntäneet myös nettiterapia –
digipalvelua. Nettiterapiaan ohjaudutaan lääkärin lähetteen kautta.  

Sähköiset todistukset ja lausunnot (Kela ja Trafi). Palvelut tulossa käyttöön vuoden 2021 aikana. 

Digitaaliset omahoitopalvelut mm. terveyskylän hyödyntäminen. Tulemme linkittämään www-sivuillemme vuoden 2021 aikana 
digitaalisia omahoitopalveluita ja ohjaamme/opastamme myös asiakkaita hyödyntämään omahoitopalveluita. 
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Digihoitaja Ikaalisissa on alkamassa syksyllä 4 kk mittainen digihoitaja –pilotti, jossa pyrimme aidosti jalkauttamaan käytännön 
tasolle digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet (mm. Omaolo, terveyskylä, Suuntima ym. digipalveluiden hyödyntäminen.) 
Digihoitajan työnkuvaan kytketään myös soveltuvin osin valmisteleva vastaanotto 

Suuntima on kysymyksiin perustuva sähköinen työkalu, jota sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas ja ammattilainen käyttävät 
yhdessä vastaanoton yhteydessä. Suuntiman avulla asiakas ja ammattilainen voivat yhdessä suunnitella asiakkaan hoidon ja 
palveluiden järjestelyt, sekä omahoidon tuen. Suuntiman avulla voimme tarjota asiakkaalle mahdollisuuden osallistua paremmin 
oman hoitopolkunsa suunnitteluun. Suuntiman avulla pystymme myös kartoittamaan laaja-alaisemmin yhdessä asiakkaan kanssa 
asiakkaan kokonaistilanteen huomioiden myös esim. asiakkaan elämäntilanteen. Suuntima on jo käytössä SOTE-keskuksessamme 
eri ammattilaisilla, mutta syksyllä 2021 on tarkoitus aloittaa Suuntima-palvelun hyödyntäminen laaja-alaisemmin sote-työpari -pilotin 
myötä. Suuntima-palveluun tekemiseen yhdessä ammattilaisen kanssa ohjaudutaan SOTE-ammattilaisen kautta.  

 

Hoidon ja palvelutarpeen varhainen tunnistaminen, sekä ongelman ratkaisun aloittaminen moniammatillisuutta ja 
ammattilaisten osaamista hyödyntäen + ammattilaisten optimaalinen työnjako: 

Ikaalisissa on kevään 2021 aikana kehitetty useampaa osa-aluetta, jotka kytkeytyvät yllä mainitun tavoitteen alle: 

 hoidon tarpeen arvioinnin työpajasarja (3 työpajaa), tarkoituksena on kehittää ja yhdenmukaistaa 
hoidontarpeenarvioinnin prosessiamme 

 paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden ja/tai monisairaiden palvelukokonaisuuden prosessien kehittäminen (3 
työpajaa). 

 –Digihoitajan työnkuvan kehittäminen syksyn pilottia varten (3 työpajaa) 

Muita kytkeytyviä (kehittämis)asioita: 

 Ikaalisissa kehitetään parhaillaan kotikuntoutusmallia (3 työpajaa) yhteistyössä hankesalkku 2:n kanssa. 
Kotikuntoutusmalli otetaan käyttöön alkusyksystä 2021.  

 fysioterapeutti aloittaa syksyllä fysioterapeutin suoravastaanottomalliin liittyvän koulutuksen. Ikaalisissa on tarkoitus 
aloittaa fysioterapeutin suoravastaanottomallin käyttöönotto heti, kun edellytykset mallin käyttöönotolle ovat olemassa (esim. 
vaadittava koulutus) 
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 Ikaalisissa hieno edistysaskel on myös se, että lääkkeenmääräämishoitaja valmistuu/saa luvat ja voi aloittaa työnkuvaansa 
liittyvät tehtävät kevään 2021 aikana 

 avovastaanotto osallistuu myös liikkuva terveysneuvonta –pilottiin   

-> Hyvinvointitori syksyllä Ikaalisissa, jossa eri sotesi-toimijat kertovat omista ajankohtaisista teeemoista ja palveluistaan 
kuntalaisille. Hyvinvointitorista lisää hankesalkku 4:n alasivulla. 
 
 
 
 

 Työpaketti 3: Suun terveydenhuollon saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen  
 

-> päätavoitteita palveluiden saatavuuden, kohdentumisen ja hoidon jatkuvuus 

 

Digipalveluiden kehittäminen: 

VideoVisit Suuhygienistin tarjoama odottavan perheen terveysneuvonta, sis. 1 –vuotiaan terveystarkastukset etänä VideoVisit –
palvelua käyttäen. Pilotti parhaillaan meneillään. 

Sähköinen ajanvaraus Sähköisen ajanvarauksen kehittäminen meneillään sis. 3- ja 5 –vuotiaiden hoitajalle/suuhygienistille ja 1-
luokkalaiset hammaslääkärille +ajansiirtomahdollisuus, sekä peruminen.  Palvelun käyttöönotto syksyllä 2021. 

OmaOlo Omahoitosuunnitelman kehittäminen /OmaOlo -> lasten ja nuorten terveyskysely. Käyttöönottoprosessi meneillään 

 

Suun terveydenhuolto osaksi muita sote-palveluita: 

Osallistuminen liikkuva terveysneuvonta –pilottiin syksyllä 2021 muiden sotesi-toimijoiden kanssa/Ikaalisten Hyvinvointitori. 
Suun th:n teemana ”säännölliset ruokailut ja vesi/erilaiset juomat”. 
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Suun terveydenhuollon ja vammaispalveluiden yhteistyön tiivistäminen -> kehitysvammaiset aikuiset suun TH:n 

kutsujärjestelmään + ehkäisevän hoidon tarjoamista vammaispalveluiden asiakkaille 

Kehittämisosa-alue sisältää seuraavat toimenpiteet:  

”kutsukampanja”-> suun th:n kutsukirje tarkastukseen vammaispalveluiden asiakkaille keväällä ja syksyllä 2021. 

”Teemaisku ennaltaehkäisevästä suun terveydenhoidosta” Toimintakeskus Kamraatinkulman päivätoimintahetken 
asiakkaille. Ensimmäinen teemakerta pidetään syksyllä 2021. 

Suun terveydenhuollon kytkeminen muiden kehittämisosa-alueisiin, prosesseihin ja palveluketjuihin mukaan: 

 Suun th mukaan laajaan sote-pilottikokonaisuuteen ja niiden sisältämiin prosesseihin, sekä palveluketjuihin. Pilottikokonaisuus alkaa 

syksyllä 2021 sis. mm. seuraavat osa-alueet: digihoitaja-pilotin, PPT/monisairaat-pilotin, palvelutarpeen arvioinnin +HTA –kehittäminen, 

digitaalisten palveluiden hyödyntämisen. 

 HYTE-sivusto + suun th –> uusi hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen (HYTE) sivusto on valmistumassa Ikaalisissa 
keväällä 2021. Suun terveydenhuollon näkyminen sivuilla varmistetaan omien teemasivujen kehittämisen myötä. 

 Sähköinen perhekeskus + suun th-> Ikaalisiin on valmistumassa keväällä 2021 myös sähköisen perhekeskuksen sivut 
Kangasalan sivujen mukaisesti. Suun terveydenhuollon näkyminen sivuilla varmistetaan mm. oman alasivun myötä. 

  

 

Työpaketti 4: perustason päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistaminen -> päätavoitteena selkiyttää ja 
virtaviivaistaa PMT-palveluita 
 

Perustason päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistamisen keskiössä Pirkanmaalla viedään yhtenäisesti eteenpäin kolmea 
tavoitetta: 1. perustason toimijoiden mielenterv. ja päihdetyön menetelmäos. vahvistaminen -> suunnitelma osaamisen 
vahvistamisesta, 2. toimintamallin laatiminen matalankynnyksen vastaanottotoiminnan tilanteen kartoittamiseksi ml. verkkopalvelut 
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+ suunnitelma niiden parantamiseksi. 3. kehitetään yhdenmukaiset ja ketterät toimintamallit huomioiden perus- ja erityistason 
toimijat. 

Ikaalisissa PMT-palveluiden vahvistamiseen liittyviä kehittämistoimia ovat myös: 

 PMT-asiakkaille alkuvuoden 2021 aikana mahdollisuus osallistua palveluiden kehittämiseen vastaanotolla tarjottavan 
sähköisen kyselyn avulla 

 Monialainen työikäisten tiimi MONTY perustettu alkuvuodesta 2021. 

 etäkonsultaatio –pilotti meneillään psykiatrian poliklinikan, sekä PMT-palveluiden ammattilaisten välillä (Videovisit-palvelun 
kautta). 

 uusi ehkäisevän päihdetyön suunnitelma tehty yhdessä EPT-työryhmän kanssa 

 EPT-työryhmän + laajennetun oppilashuoltotyöryhmän yhteinen työpaja syksyllä 2021 

 PMT-palveluiden palvelupolkujen mallintaminen meneillään 

 Ankkuritoiminnan käynnistäminen Ikaalisissa. Aloituspalaveri tulossa toukokuussa.  

 PMT –palvelut mukaan laajaan sote-pilottikokonaisuuteen Ikaalisissa ja niiden sisältämiin prosesseihin, sekä 
palveluketjuihin. Pilottikokonaisuus alkaa syksyllä 2021 sis. mm. seuraavat osa-alueet: digihoitaja-pilotin, PPT/monisairaat-
pilotin, palvelutarpeen arvioinnin +HTA –kehittäminen, digitaalisten palveluiden hyödyntäminen. 

 nettiterapian hyödyntäminen palvelutarjonnassa 
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Hankesalkku 2 – sosiaalihuollon toiminnallinen muutos 
 

Ikaalisten hankesalkku 2:n kehittämiskärjet: 
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Hankesalkku 2:n kehittämisen tilanteen väliaika-raportti 26.04.2021 - Mitä meillä  

meneillään hankesalkku 2:een liittyen: 
 

Sosiaalihuollon toiminnallinen muutos -> päätavoitteena lisätä sosiaalihuollon palveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta, sekä 
jatkuvuutta. Pääpainona on ennaltaehkäisevien ja ennakoivien palveluiden kehittäminen. 

Työpaketti 5 – sote-peruspalveluiden tuottamistapojen uudistaminen 
 Monialaiset aluetiimit + kotiin ja lähiyhteisöihin annettavien palveluiden kehittäminen 

 Monty –työryhmä -Monialainen työikäisten tiimi (Monty) on perustettu Ikaalisissa PirSOTE-hankkeen aikana. 

Mikä ja miksi? -> eli mihin tarpeeseen Monty perustettiin (asiakasryhmä) ja mistä toimijoista koostuu? 

Ikaalisissa tarvittiin yhteistyötä ja toiminnan koordinoinnin tehostamista paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden osalta, jotta 
asiakkaan tarpeisiin pystyttäisiin reagoimaan ja palvelutarpeeseen vastaamaan riittävän nopeasti. Monty –tiimi koostuu 
lääkäristä, päihde- ja mielenterveyspalveluiden työntekijöistä (päihdesairaanhoitaja ja psykiatrian sairaanhoitaja), sekä 
kotihoidon ja aikuissosiaalityön toimijoista. Lisäksi Monty-tiimiin on juuri liittynyt myös vammaispalveluiden edustaja. Monty-
tiimin vetäjänä toimii PMT-palveluiden päällikkö. 

Mikä on Montyn ”tehtävä”? 

Montyn tehtävänä on koordinoida palveluita oikea-aikaisesti ja varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa tuen silloinkin, kun 
hän ei itse osaa sitä hakea. Montyn päätavoitteena on osallistaminen ja syrjäytymisen estäminen, vakavien terveyshaittojen 
ehkäisy ja ihmisarvoisen elämän turvaaminen. 

 Vammaispalveluiden kytkeminen mukaan PirSOTE-hankkeeseen; 

 
Päiväkeskus Kamraatinkulman toiminnan ja imagon uudistaminen ja siihen liittyen myös: 
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Vammaispalveluiden + suun terveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen parhaillaan meneillään sisältäen 
”kehitysvammaiset aikuiset suun th:n kutsujärjestelmään mukaan + ehkäisevän hoidon tarjontaa 
vammaispalveluiden asiakkaille kutsukampanjasta ja teemapäivistä” 

Vammaispalveluiden ja ikäihmisten palveluiden välisen yhteistyön tiivistämisen kehittäminen 
meneillään. Kehitteillä on yhteisiä toiminta/ulkoilu/teemahetkiä + työelämään ohjaamisen näkökulma mukana. Lisäksi 
Hoitohoivan ja Kamraatinkulman yhteistyön tiivistäminen työvalmennuksien kehittämiseen liittyen: hoitahoivan 
pesulatoiminta, tekstiilien merkkaaminen, kotihoidon ja kotona-asumisen tukeminen työhönvalmentajan tuella. 

Vammaispalveluiden (Kamraatinkulman) ja PMT- palveluiden + työllisyyspalveluiden välisen yhteistyön 
tiivistämisen kehittäminen yhteisten asiakkaiden osalta parhaillaan meneillään 

 PMT-palveluissa etäkonsultaatiopilotti meneillään psykiatrian poliklinikalle (Videovisit –palvelua hyödyntäen) 

 Liikkuva terveysneuvonta –pilotti. Ensimmäinen teema on syyskuussa pidettävä hyvinvointitori Ikaalisissa 
kuntalaisille. Toimijoilla on oma esittelypiste, sekä 15 minuutin esittelyvuoro. Päivässä on mukana laaja edustus eri 
SOTESI-toimijoita; suun terveydenhuolto, ikäihmisten palvelut/hoitohoiva, digitalisaatio+SOTE , ”Liikunta,nuoriso ja HYTE”-
teemat, vammaispalvelut (Kamraatinkulma), PMT-palvelut, vastaanottopalvelut, sekä LAPE-palvelut 

  

 

Työpaketti 6. Ikäihmisten palvelut 
 

Tiimityöhön perustuvan asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin käyttöönottaminen 

Ikaalisissa on kartoitettu Ikaalisten mallia ja verrattu prosesseja maakuntatason suosituksiin. Jatkokehitämme entisestään omaa 
malliamme kevään/kesän työpajoissa. Tämä kehittämiskärki on ns. yläkehittämiskärki, jonka tavoitteita pyritään saavuttamaan myös 
muissa hankesalkku 2:n osa-alueissa, kuten kotikuntoutusmallin kehittämisessä. 
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Ympärivuorokautisten ja päivystyksellisten kotihoitopalveluiden käyttöönottaminen 

Ikaalisissa toimii ”oma räätälöitävä, joustava malli”. Lisäksi tarkastelemme alueellisen yhteistyön ja alkavan etähoivan, sekä JOPA-
hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia. 

Etähoivan ja –hoidon palvelujen lisäämistä kotihoidossa, omaishoitoperheille ja muille etäpalveluja tarvitseville 
asiakasryhmille (Ikaalisissa VideoVisit-palvelu käytössä) 

 etälääkäripalvelut Toivolansaaressa, Nikulassa, sekä Jyllin kodeissa. (lääkärinkierto tehdään mahdollisuuksien mukaan 
etänä) 

 omaishoitoperheille (sisältäen yli 65-vuotiaat ikäihmisten puolella, sekä alle 65.v vammaispalveluiden 
puolella) yhteydenpito ja keskustelutuki etäyhteyksin) 

 Vertaisryhmä/infot omaishoitajille (yli 65-v + alle 65.v). Sähköinen kysely pidetty omaishoitajille, jossa kartoitettu 
minkälaista tukea omaishoitajat haluavat. Ensimmäinen yhteinen etäinfotilaisuus tulossa syksyllä 2021 omaishoitajille. 

 Vammaispalveluiden puolella VideoVisit käytössä mahdollisuuksien mukaan myös esim. palaverien yhteydessä, 
henkilökohtaisen avun asiakkaille, sekä palvelutarpeen arviointien yhteydessä. 

 Evondos- lääkeautomaatti –palvelun käyttöönotto vuoden 2021 aikana 

 Etähoivapalveluiden tarjoaminen on alkamassa Ikaalisissa Hoitohoivassa toukokuussa 2021. Etähoiva ei tule 
korvaamaan fyysisesti kotiin tuotuja palveluita, vaan tarjoaa työkalun tukea kotihoitajia ja siirtää ne käynnit etäkäynneiksi, 
joissa ei tarvita fyysistä kontaktia. Etäkäynnin etuna on myös se, että tällöin keskittyminen on täysin asiakkaan kuulemisessa. 
Etähoivan kautta mahdollistuu kotihoidon etäkäynnit, henkilökohtainen ja ryhmäkohtainen etäkuntoutus, sosiaalinen 
kanssakäyminen/vertaistuki, automaattiset muistutukset, sekä erittäin tärkeänä asiana myös omaisyhteydenpidon. Etähoivan 
avulla pystytään tarjoamaan myös kaukana asuville omaisille mahdollisuutta osallistua aktiivisesti mukaan ikäihmisen 
tukemiseen. Etähoivapalveluita tarjotaan aluksi 10 asiakkaalle, mutta tarkoituksena on ottaa lisää asiakkaita etähoivan 
piiriin  vuoden 2021 aikana. 

  

Kotikuntoutusmallin käyttöönotto 

Ikaalisissa mallinnetaan ja kehitetään parhaillaan omaa kotikuntoutusmallia kevään/kesän työpajoissa maakuntatason suositukset 
huomioiden. Kotikuntoutusmalli otetaan käyttöön ensin ikäihmisten palveluissa ja malli on tarkoitus käyttöönottaa alkusyksystä 
2021.  Tarkoituksena Ikaalisissa on hyödyntää myös etähoivan tarjoamia mahdollisuuksia kotikuntoutusmallissa. 
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KATI-hanke. Ikaalisissa osallistutaan myös ”kotona asumisen teknologiat ikäihmisten palveluissa” – hankkeeseen vuosien 2021-
2022 aikana. 

  

 

Työpaketti 13. asiakkuuksien segmentointi sote-keskuksissa 
 

Kehittämiskärjet-> sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin virtaviivaistaminen, asiakkuuksien segmentointimallin käyttöönotto 
Suuntima-työkalun avulla, yhteisen asiakassuunnitelman käyttöönotto, monipalveluasiakkuuksissa tavoitteellisen 
palvelukoordinaatiomallin sekä paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden tunnistamistavat, 

Ikaalisissa on kehitteillä laaja-alainen pilottikokonaisuus, joka kytkeytyy erityisesti edellämainittujen kehittämiskärkien alle. Pilotit 
yhdistetään eheäksi kokonaisuudeksi.  

Pilottien kehittämisosa-alueita ovat mm. 

 Sote-työpari+ Suuntima-palvelun käyttöönotto paljon palveluita tarvitsevien/SOTE-yhteisasiakkaiden 
palvelukokonaisuuden kehittämiseksi (kevään työpajasarja, 3 työpajaa keväällä 2021), 

 HTA-kehittäminen (HS1) hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen, ( 3 työpajaa keväällä 2021) 

 Digihoitaja-pilotti (HS1) 3 työpajaa (keväällä /kesällä 2021) 

 Monialainen työikäisten työryhmä (MONTY-pilotti)   

 Suun terveydenhuollon kytkeminen mukaan pilottikokonaisuuteen 

Pilottikokonaisuus alkaa syyskuun alussa 2021 sisältäen seuraavat osa-alueet: -Suuntiman, Omaolon, Terveyskylän ym. 
Digitaalisten palveluiden käyttöönotto ja hyödyntäminen palvelutarjonnassa, nettiterapiaan ohjaus, yhteisen asiakassuunnitelman 
hyödyntäminen (HOPA). PTA-porrasteisuus, valmisteleva vastaanotto, palvelutarpeen arvioinnin virtaviivaistaminen. Hyödynnämme 
myös uutta monisairaan Käypä Hoito-suositusta, sekä THL:n monialaisen kirjaamisen opasta. 
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Pilottikokonaisuuden tavoitteina mm. 

 tarjota asiakkaalle eheä, vaikuttava ja oikea-aikainen palvelupolkukokonaisuus 
 kokonaisuuden hallinta 
 Monialaisen yhteistyön tiivistäminen erityisesti palvelutarpeen arvioinnissa 
 Digitaalisten palveluiden käyttöönotto 

 

Ikaalinen osallistuu myös seuraaviin pilotteihin: THL:n pilotti 1 (Monialaisen yhteistyön kirjaaminen & Työikäisten 
asiakassuunnitelman käyttöönotto + THL:n pilotti 2 ”OSKU” osallistavat ja toimintakykyä edistävät sosiaalityön menetelmät, 
Työkykyhanke, Monni-hanke + Suuntima-pilottiin (sos.huol.) Lisäksi osallistumme jo aikaisemmin mainittuun PirKATI- hankkeeseen, 
sekä olemme ilmoittautuneet alustavasti JOPA-hankkeeseen (Iäkkäiden ihmisten asumisen ja palveluiden kehittämiseen). 
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Hankesalkku 3 – lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen, LAPE 

Ikaalisten hankesalkku 3:n kehittämiskärjet: 
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Hankesalkku 3:n kehittämisen tilanteen väliaika-raportti 26.04.2021- Mitä meillä meneillään hankesalkku 3:een 
liittyen: 

Työpaketti 7, perhekeskus osaksi sote-keskuspalvelua 
 

Perhekeskusverkoston kehittämisestä 

Ikaalisissa kehitetään parhaillaan aktiivisesti perhekeskusverkoston käsikirjaa (mm. LAPE-verkoston työpajoissa). Ikaalisiin on 
myös perustettu PirSOTE-hankkeen aikana LAPE-verkosto, joka koostuu SOTESI-toimijoista, sekä kolmannen sektorin ja 
seurakunnan edustajista. Verkosto kokoontuu säännöllisesti ja vie eteenpäin LAPE-hankesalkun kehittämisasioita. LAPE-verkoston 
lisäksi Ikaalisiin on perustettu myös LAPE-ohjausryhmä, joka koostuu SOTESI-johtotason edustajista. LAPE –ohjausryhmä 
kokoontuu myös säännöllisesti ja ohjaa LAPE-verkoston toimintaa. LAPE-ohjausryhmän tavoitteena loppuvuoden 2021 aikana on 
myös osallistua Ikaalisten perhekeskusverkoston käsikirjan työstämiseen erityisesti liittyen perhekeskusverkoston johtamisen 
kehittämiseen. 

Ikaalisissa on pidetty sähköinen kysely LAPE-verkoston toimijoille, sekä erillinen LAPE-kysely kuntalaisille. Vastauksia 
hyödynnetään kehittämistyössä. 

Sähköinen perhekeskus 

Ikaalisissa julkaistaan sähköinen perhekeskus –sivusto vielä kevään 2021 aikana. Sivuston pohjana on hyödynnetty Kangasalan 
sähköisen perhekeskuksen sivustoa, jota hyödynnetään myös Pirkanmaan yhteisen perhekeskuksen mallina.  

Muita kehittämiskärkiä LAPEEN liittyen: 

 Monialainen kumppanuus ja yhdyspintatyö sisote, järjestöt, srk, asiantuntijaverkostot +peruspalveluiden välisen 

integraation + peruspalveluiden ja erityispalveluiden välisen integraation vahvistaminen -> lastensuojelun yhteistyön 

tiivistämistä kouluihin ja varhaiskasvatukseen on tehostettu yhteisten palaverien, sekä tietoiskujen/koulutuksen myötä. 

Lisäksi LAPE-verkoston perustaminen itsessään + yhteiset palaverit ja työpajat tukevat eri toimijoiden välisen yhteistyön 

tiivistymistä. 
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 Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön kehittäminen + monialaisten nuorten matalan kynnyksen mt- ja päihdepalveluiden 
kehittäminen 

Ikaalisissa on saatu etenemään erittäin tärkeä kehittämiskohde -Ankkuritoiminnan käynnistäminen. 

” Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. 
Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, 
terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta 
nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin.” Lähde: ankkuritoiminta.fi 

Olemme sopineet Ankkuritoiminnan käynnistämisen aloituspalaverin toukokuulle 2021. Mukana aloituspalaverissa ovat 
Ikaalisista SOTESI-johdosta koottu edustus, sekä poliisien edustajat.  

IPC-menetelmäohjaus kytkeytyy vahvasti myös tähän kehittämisosa-alueeseen 

 

 

 Nepsy-työn kehittäminen 

Ikaalisissa kehitetään aktiivisesti Nepsy-työtä. Olemme ”yhdistäneet” Ikaalisten nepsytiimin ja PirSOTEn nepsytyön kehittämisen 
PirSOTEn hankekauden ajaksi. Olemme järjestämässä nepsy-tietoiskuja varhaiskasvatuksen toimijoille, perheille, sekä kouluille 
syksyn 2021. Aiheena on ”arjen työkaluja nepsy-lapsen/nuoren tukemiseen”. Lisäksi koulupsykologi hyödyntää Suuntima-
työkalua nepsy-lasten/nuorten ja heidän perheiden kanssa työskennellessään. Työstämme myös parhaillaan sähköisen 
perhekeskuksen alle tulevaa nepsy-sivustoa. 
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VIVA-hanke/työpaketti 8, lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien vahvistaminen perustasolla 
Ikaalisista on osallistuttu laajasti (6 henkilöä) masennuksen lyhytterapiaosaajien (IPC-menetelmä) koulutukseen. IPC-
menetelmä tarjoaa varhaista tukea nuorten mielialaoireisiin. 

 

Kuva TAYSIN IPC-lyhyesti esitteestä 

 

 



19 
 

IKAALISTEN SOTE-UUDISTUS,PIRSOTE-HANKKEEN KEHITTÄMISEN 
TILANNEKATSAUSRAPORTTI – MISSÄ MEILLÄ MENNÄÄN 26.04.2021 

 TANJA.KOTALA@IKAALINEN.FI I 044-7306600 

 

Hankesalkku 4 – hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toiminnallinen muutos (HYTE) 

 

Ikaalisten hankesalkku 4:n kehittämiskärjet: 
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Hankesalkku 4:n kehittämisen tilanteen väliaika-raportti 26.04.2021 - Mitä meillä meneillään hankesalkku 

4:een liittyen: 
 

Työpaketti 9, moniammatillisen elintapaohjauksen palvelupolkujen käyttöönotto 
 

Työikäisten elintapaohjauksen palvelupolkujen rakentaminen (liikunta, ravitsemus, päihteettömyys, unettomuus), sekä 
elintapaohjauksen toimenpiteiden kirjaamiskäytännöt 

Ikaalisissa kehitetään parhaillaan työikäisten elintapaohjauksen palvelupolkuja / palvelutarjotinta. Kevään aikana julkaistaan myös 
uusi HYTE-sivusto, joka tarjoaa kootusti ”löydettävässä muodossa” asiakaslähtöisesti HYTE-palvelut/asiat. Kehitämme myös 
elintapaohjauksen toimenpiteiden kirjaamiskäytäntöjä kevään työpajoissa. 

  

Ehkäisevän päihdetyön uuden toimintamallin toimeenpano 

Ikaalisissa on työstetty kevään aikana uutta ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa, joka edesauttaa ehkäisevän päihdetyön 
saatavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. EPT-suunnitelman työstämiseen on osallistettu mukaan myös EPT-työryhmä 
työpajatyöskentelyn muodossa. EPT-suunnitelma on esitelty myös kaupungin johtoryhmässä, sekä kevään aikana suunnitelma 
hyväksytetään myös valtuustossa. 
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Työpaketti 10. Kansalaistoiminnan koordinaation ja yhteisötyön vahvistaminen 
 

Sote-keskuksien kansalaistoiminnan koordinaation vahvistaminen 

Ikaalisten sote-keskuksessa vahvistetaan kansalaistoiminnan koordinaatiota, jolla varmistetaan kolmannen sektorin, sekä julkisten 
palveluiden nykyistä parempi yhteentoimivuus. Ikaalisissa tähän kehittämistavoitteeseen kytkeytyy myös sähköisen 
perhekeskuksen, sekä HYTE-sivuston työstäminen. Kyseisillä sivuilla järjestötoimijat saadaan näkyviksi, löydettäviksi ja osaksi 
toimijaverkostoa. Lisäksi LAPE-verkostossa/perhekeskusverkostossa on osallisena aktiivisesti kolmannen sektorin toimijoita 
mukana kehittämässä palveluita. 

Olemme myös perustamassa Ikaalisiin uutta järjestöjen kokoomasivustoa, joista järjestöt ovat paremmin löydettävissä mm. 
kategorioittain. Tarkoituksena on myös kehittää toimintamalli/päivityskäytäntö, jolla järjestöjen tiedot saataisiin pysymään 
ajantasalla. 
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Hankesalkku 5 – peruspalveluiden digitalisaatio 
 

Ikaalisten hankesalkku 5:n kehittämiskärjet: 
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Hankesalkku 5:n kehittämisen tilanteen väliaika-raportti 26.04.2021 - Mitä meillä  

meneillään hankesalkku 5:een liittyen: 
 

Digitalisaation hankesalkku ”läpileikkaa” kaikki neljä muuta hankesalkkua ja kehittämistoimenpiteet digitalisaatioon liittyen on 
esitelty jo muiden hankesalkkujen alasivuilla 

Lyhyt kooste: 

 Omaolopalvelun käyttöönotto ja laajentaminen uusiin palveluihin + Sähköiset todistukset ja lausunnot (Kela, Trafi) 

OmaOlopalvelun, sekä sähköisten todistusten ja lausuntojen käyttöönottoon on tehty suunnitelmat vuodelle 2021. OmaOlo tulee 
käyttöön Ikaalisissa kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana. Kts. lisää Hankesalkku 1:n alasivulta tästä 

 Videovälitteiset vastaanotot 

Ikaalisissa on käytössä videovälitteiset vastaanotot soveltuvin osin mm. avovastaanoton puolella, päihde- ja 
mielenterveyspalveluissa, vammaispalveluissa ja ikäihmisten palveluissa. 

Etälääkäripalvelut ovat käytössä Hoitohoivassa, sekä etähoivapalvelut alkamassa toukokuussa 2021 

 Etäkonsultaatiot 

Ikaalisissa on käytössä etäkonsultaatio mm. PMT-palveluiden ja psykiatrian poliklinikan välillä  

  

 

 

 

https://ikaalinen.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaalisten_sote-uudistus/palveluiden-kehittaminen/perusterveydenhuollon-avovastaanottopalveluiden-uudistaminen/?preview_id=50097&preview_nonce=88b417a80d&_thumbnail_id=-1&preview=true
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Lisätietoja: Tanja Kotala, Ikaalisten PirSOTE- ja KOMAS –hankkeiden projektipäällikkö 

(Hallintotieteiden maisteri, neuropsykiatrinen valmentaja) 

044-7306600 I tanja.kotala@ikaalinen.fi 
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