
Maakunnallinen järjestöverkosto: hoitotakuu 

Aika: 6.10.2020 klo 12-14 

Paikka: Teams-etäkokous 

Läsnä edustajat seuraavista organisaatioista: Neuroliitto ry, Psoriasisliitto ry, Pohjois-Pohjanmaan 

järjestörakenne -hanke/Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry (sihteeri) ja POPsote-

hanke/Kalajoen kaupunki 

Asiat: 

1.Esittäytymiskierros 

Käytiin lyhyt esittäytymiskierros. 

2. Hoitotakuu-kehittämisohjelman käynnistyminen ja järjestöyhteistyö 

Hoitotakuu-kehittämisohjelman projektikoordinaattori kertoi ohjelman käynnistymisestä. Muihin 

kehittämisohjelmiin verrattuna ohjelman pohjustava työ on aika vähäistä. Ohjelman tavoitteena on 

parantaa ja oikea-aikaistaa hoitoon pääsyä. Painopistettä on myös tarkoitus saada siirrettyä ehkäisevään 

työhön. Sote-kulujen kustannustason noususta tulisi toimenpiteiden myötä saada hallittavaa.  

Keinoina tavoitteisiin pääsemiseen ovat mm. digitaalisten palveluiden kehittäminen, erikoissairaanhoidon 

jalkauttaminen perusterveydenhuoltoon sekä palveluohjauksen kehittäminen. Kansansairauksien hoitoa 

tullaan kehittämään siihen suuntaan, että jatkossa vuosittaiset kontrollikäynnit hoituisivat 

kansansairaushoitajien vastaanottojen avulla. Hoitajia voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän myös 

etävastaanottojen mahdollistamiseksi. Myös virka-ajan ulkopuolella tapahtuvalle vastaanottotoiminnalle 

olisi tarvetta. 

Kehittämisohjelmassa on meneillään perehtymis- ja verkostoitumisvaihe. Työskentely tapahtuu 

työryhmässä, jossa on koordinaattorin lisäksi edustajat kuudelta maantieteelliseltä alueelta. Lisäksi 

ohjelmalla on sparrausryhmä, jossa on edustajat sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon puolelta, 

jokaiselta alueelta ja sairaanhoitopiiristä.  

Hoitoon pääsyä mitataan T3-mittarilla eli milloin on kolmas vapaa aika. Mitä pienempi luku, sen parempi 

tilanne. 

Todetaan, että tiedon löytäminen järjestöjen ja yhdistysten toiminnasta asiakkaiden ohjaamiseksi 

toimintaan on erittäin tärkeää. Esimerkiksi Ruotsissa valtaosa järjestötoimintaan osallistuneista kertoo 

saaneensa tiedon järjestön olemassa olosta terveydenhuollosta. Järjestötoimintaan ohjaamisessa järjestö- 

ja vapaaehtoistoiminnan sivusto ihimiset.fi on hyvä apu. Ihimiset.fi on myös kirjattu POPsote-hankkeen 

suunnitelmiin asiakas- ja palveluohjauksen välineeksi. Todetaan, että olisi myös hyvä, että tieto 

järjestötoimintaan ohjaamisesta kirjattaisiin potilastietoihin. POPsote-hankkeessa kehitetään myös 

rakenteista kirjaamista, joten tätä asiaa voisi edistää sitä kautta. 

Todetaan, että järjestöt ovat saaneet nimetä edustajansa POPsote-hankkeen laajaan poliittiseen 

ohjausryhmään. Sen sijaan sparrausryhmiin järjestöjä ei otettu mukaan. Järjestöjen osallisuuden 

varmistamiseksi on tärkeää hyödyntää näitä verkostoja sekä muita osallisuuden muotoja, kuten vaikkapa 

työpajoja. Rakennehankkeen hyte-osahankkeeseen tullaan palkkaamaan järjestö- ja yhdistysyhteistyön 

asiantuntija, jonka tehtävänä on varmistaa, että järjestöt ovat mukana koko POPsoten kaikkien 

kehittämisohjelmien ja osahankkeiden kehittämistyössä. Henkilön palkkaamiseen asti järjestöyhteistyön 

asioita voi miettiä hyte-osahankkeen projektipäällikön kanssa. 



3. Verkoston veturien valinta 

Valitaan verkoston väliaikaisiksi vetureiksi Anni Malkamäki Neuroliitosta ja Anne Savuoja Psoriasisliitosta. 

He kutsuvat seuraavan kokouksen koolle. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke perehdyttää heidät 

veturin tehtäviin. Varsinaiset veturit verkostolle valitaan seuraavassa kokouksessa. 

4. Seuraava kokous 

Verkoston seuraava kokous järjestetään 30.11. klo 9-11. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke 

tiedottaa verkoston osallistujille kokousajan ja veturit kutsuvat perehdytyksen jälkeen kokouksen koolle. 

 

 

 


