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Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan yhteisen kehittämisen askelten paikannusta
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Etelä-Pohjanmaan sote rakenneuudistus -hankkeen tavoite: yhdenmukaistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietopohjaa palveluiden johtamisen ja ohjauksen tueksi

UUDENLAISEN SOTE-RAPORTOINTIMALLIN LUOMINEN

• Sote-ammattilaisten asiakastyössä kertyvän kokemustiedon raportoinnin systematisointi ja yhtenäistäminen (pilotoinnit ja 
myöhemmin laajennus SI-TE-SO , järjestö ym. kumppanuuksiin)

• Tarkoituksena on tuottaa väline ja rakenne asiakastyön yhteydessä kertyvän tiedon dokumentointiin ja analysointiin 
hyödynnettäväksi tulevaisuuden sote-keskuksessa palvelujen suunnittelussa , toteutuksessa, kehittämisessä ja päätöksenteossa

• Kyse myös toimintakulttuurin muutoksesta laajemminkin

TILANNEKARTOITUS: 
Miten organisaatiossa 
kerätään 
dokumentoidaan ja 
raportoidaan sosiaali-
ja terveydenhuollon 
asiakastyön 
yhteydessä kertyvää 
ammattilaisten 
kokemustietoa? 

Monialaisen 
SORA –työnyrkin 
perustaminen ja 
yhteisen 
raportointimallin 
luominen

TESTAUS JA 
PILOTOINTI 
valituissa SOTE 
organisaatioissa 
(Seinäjoki ja 
Isokyrö)-> tiedon 
analysointi ja 
raportointi

Pilotointikoke-
musten
perusteella 
tarvittava 
työkalumuokkaus 
ja LAAJEMPI 
TIEDONKERUU 
sekä analysointi

OHJEISTUS JA 
EHDOTUS 
TOIMINTAMALLISTA  
sekä työkalun 
KÄYTTÖÖNOTOSTA 
Etelä-Pohjanmaalla

YHTEISIÄ KESKUSTELUJA JA YHTEISTYÖTAHOJEN INFORMOINTIA ASTEITTAIN



Sote-ammattilaisten kokemustiedon dokumentoinnin merkitys ja mahdollisuudet tiedontuotannon 
monipuolistamisessa (EP:n SORA –työnyrkki 9.3.2021)
• Tarpeet, kehittämisehdotukset ja mahdollisuudet

Alueella: ”pop up” ja 
”bottom up” tyyppisen 
tiedontuotannon 
kehittäminen ja 
käyttöönotto
->arjen kokemustietoa

päättäjille saakka!
Valtakunnallisesti: 
-saatava kuntoon 
yhtenäinen 
tiedontuotanto ja 
hyödyntäminen 
(vaikuttavuustieto ja 
tutkimustieto) & 
-kokemustiedon rooli 
tässä!
-Laadullisen 
tiedonkeruun 
systemaattisuus! 

Mahdollistaa ilmiötiedon 
näkyväksi tekemisen ja 

signaaleihin  (+/-) reagoinnin 
aiemmin

Tekee palveluaukot  ja katvepaikat 
näkyväksi (mm. resurssitarve)

Vahvistaa palvelujen 
käyttäjien/ asiakkaiden ja 

perheiden ääntä (osallisuus)

Tuo tilaa ilmiöille ja asioille, jotka 
eivät välttämättä ole 

myönteisesti mukana julkisessa 
keskustelussa

HAVAINTOJEN 
JATKOVALMIS-

TELU 
KONKREETTI-

SIKSI 
TOIMENPIDE-

EHDOTUKSEKSI

AMMATTILAISTEN 
KOKEMUSTIEDON 
RAPORTOINNIN 

SYSTEMATISOINTI:
• Rohkaisee tekemään 

rakenteellista työtä
• Lisää yhteistä 

ymmärrystä
• Madaltaa raportoinnin 

kynnystä
• Tuo esiin 

ammattilaisten 
asiantuntijuutta

• Lisää asiakkaiden 
osallisuutta

• Merkitys palvelujen ja 
palvelupolkujen 
monialaiselle 
kehittämiselle!

TOTEUTUSTAVOISTA: 
• selkeä, 

helppokäyttöinen
• sähköinen lomake 

(linkki auki/kohdennetut 
tiedonkeruut)

• vastaaminen yksin tai 
tiiminä

Moniasiakkuudet:
raportoinnin merkitys yhdys-

pintatyöskentelylle ja 
palvelupolkujen kehittämiselle

Pelkät tilastot 
ja numerot 
eivät riitä…

…rinnalle 
tarvitaan 

laadullista 
kokemustietoa



Etelä-Pohjanmaan pilottikohteet keväällä 2021 

Pilotointikohteet touko-kesäkuulle 2021:

• Seinäjoen kaupunki
• Sosiaalipalvelut

• Työikäisten palvelut
• Lapsiperheiden sosiaalipalvelut / Lastensuojelu

• Terveydenhuolto
• Lastenneuvola
• Kouluterveydenhuolto
• Aikuisneuvola 

• Isonkyrön kunta
• Sosiaalihuolto

• Työikäisten palvelut (ml. ikäihmiset)
• Lapsiperheiden sosiaalipalvelut / Lastensuojelu

• Terveydenhuolto
• Lastenneuvola
• Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
• Aikuisneuvola 

• SORA-työnyrkin jäsenet



Webropol-raportointityökalu



Webropol-kysely



Webropol-kysely



Webropol-kysely



Webropol-kysely
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