HYVÄKSYTTY

"Maakunnan asukas kaatuu viikonloppuna naapurimaakunnassa
sijaitsevalla kesämökillään, jolloin lonkka murtuu. Asukkaalle
tullaan tarjoamaan asiakasseteliä." Tapauksessa haetaan rajoja eri
toimijoiden kesken, myös naapurimaakuntien.

Laukaiseva
elämäntapahtuma
(sairastuminen)

Maakunnan asukas

Maakunnan asukas on geneerinen toimija, joka
roolittuu prosessivaiheesta riippuen potilaaksi tai
asiakkaaksi. Sosiaalipalveluiden oikein
kohdentamiseksi profiloidaan asukas tässä
tapauksessa ikäihmiseksi.

Asiakasnäkyvyys

Naapurimaakunnan
palveluntuottaja

Naapurimaakunnan palveluntuottaja on toimija,
johon asukas on kontaktissa kiireellisen
hoitoprosessin aikana. Tarkempaa toimijan roolia ei
eritellä tällä uimaradalla

Lonkkamurtuma-palvelupolkuesimerkki (ei sellaisenaan todelliseen hoitokäyttöön)

Palvelutarpeen arviointi

Soittaa
hätäkeskukseen

Palvelukokonaisuuden suunnittelu

Kertoo esitiedot ja
tekee
tilannekuvauksen

Kertoo
kaatumisesta
hoitavalle lääkärille

Käy tutkimuksissa

Palveluiden organisointi

Keskustelee
jatkohoidostoa

Tieto hoidosta
naapurimaakunnassa

Kertoo esitiedot ja
tekee
tilannekuvauksen

Kaatuminen
Maakunnan palveluntuottajia ovat
liikelaitokset esim. sote-keskus,
vammaispalvelujen yksikkö tai sairaala

Sairaala ottaa
potilaan vastaan

Tapaa potilaan ja
arvio
hoidontarpeen

Tekee diagnoosin

Jatkohoitotarpeen
arviointi

Päätös, kuljetetaanko potilas oman
maakunnan palveluntuottajalle

Potilasta ei
kuljeteta

Asiakasinteraktiot

Oman maakunnan
palveluntuottaja

Palveluiden toteutus

Prosessia on yksinkertaistettu tässä
esimerkissä kuvaamalla kiireellisen
leikkaushoidon syynyttämä tarve käyttää
samaa palveluntarjoajaa kuin ensihoidon
jälkeen käytetään.

Yksilöllisen
hoitosuunnitelman
laatiminen

Osallistuu
kokonaistilanteen
kartoitukseen ja
kuntoutukseen

Kokonaistilanteen
arvointi ja
mahdollisen
kuntoutuksen
aloitus

Menee
leikkaukseen

Leikkaushoito

Jos potilas kuljetaan omaan
maakuntaan leikattavaksi, siirto
tehdään tässä vaiheessa, mutta
kiireellisessä tapauksessa leikkaus
tulee tehdä jo vuorokauden kuluessa.

Oman maakunnan palveluntuottaja on
toimivaltainen virasnomainen, joka tekee
päätöksen esim. palvelusetelin tai
henkilökohtainen budjetin myöntämisestä.

Menee tutkimuksiin

Potilaan
vastaanotto

Oman maakunnan
palvelunjärjestäjä

Hätäkeskus
Antaa ohjeistuksen
ja hälyttää
ensihoidon
Asiakasinteraktiot
Maakunnassa osa pelastustoimea ja vastaa tapahtumapaikalla
pelastustoimen ensihoitotehtävistä. Rooli tyypillisesti
ambulanssihenkilöstö tai palokunnan ensivastehenkilöstö.
Potilaan sijainnista riippuen toimijana on sijaintimaakunnan
pelastuslaitos. Tässä palvelupolussa aluksi kyseessä on
naapurimaakunnan pelastustoimi ja lopussa maakunnan oma.

Menee asiakkaan
luo ja antaa
ensihoidon

Hoitotarpeen
arviointi

Kuljettaa sairaalaan

Kiireellisessä tapauksessa
potilas kuljetetaan aina
lähimpään päivystykseen

Tekee leikkauksen
jälkeisen arvioinnin

Siirto omaan
maakuntaan
ambulanssilla

Asiakasinteraktiot

Muu palveluntuottaja

Asiakassetelillä ei ole vielä
tässä vaiheessa palvelupolkua
vaikutusta, koska
lonkkamurtuma edellyttää
kiireellistä hoitoa.

Muu palveluntuottaja tulee
tarkastella myös siltä kannalta, onko
toimija oman maakunnan
palveluntuottajan hyväksymä

Valitsee
jatkohoidon
palveluntuottajan

Palveluiden organisointi

Osallistuu
kuntoutukseen

Keskustelee
jatkohoidosta

Laatii
jatkohoitosuunnitelman

Jatkohoitosuunnitelmaa laadittaessa
asiakasseteli astuu mukaan
palvelupolulle. Kiireellisessä tapauksessa
kuntoutus toteutetaan samalla
palveluntuottajalla kuin tehty
leikkaushoito. Muussa tilanteessa asukas
voi käyttää omaa rahoitusta/vakuutusta.
Valinnanvapauslakiluonnoksen
mukaisesti asukkaan tulee sitoutua
vähintään puoleksi vuodeksi samaan
palveluntuottajaan.

Asiakasinteraktiot

Ensihoito

Keskustelee
jatkohoidosta

Palveluiden toteutus

Palveluiden seuranta ja
arviointi

Palveluiden seuranta ja
arviointi

Palveluiden toteutus

Kertoo tarpeet
mahdolliselle
kotihoidolle yms.

Kotiutuu

Osallistuu
kuntoutukseen

Saa kotihoidon
palveluita

Osallistuu
lopputarkastukseen
Lonkka
parantunut
ja
pärjää
omillaan

Siirtosuunnitelma
omaan maakuntaan
siirtämiseksi

Siirtosuunnitelman
laatimisen
yhteydessä
naapurmaakunnan
tuottaja ja oman
maakunnan
palveluntuottaja
käyvät keskenään
tiedonvaihtoa

Asiakasinteraktiot

Palveluiden organisointi

Käy tiedonvaihtoa
palvelunjärjestäjän
kanssa sosiaalipalveluiden
tarjoamisesta

Asiakassetelin
määrittäminen

Maakunnan asukkaan oma maakunta
ja sen liikelaitos, sote-keskus ja
hammashoitola voivat myöntää
asiakkaalle asiakasseteleitä, joita voi
käyttää muiden palveluntuottajien
tarjoamiin yksittäisiin toimenpiteisiin.
Esimerkiksi asiakas voi saada
sote-keskuksesta lääkärin lähetteen
fysioterapiaan. Tällöin asiakas saa
halutessaan asiakassetelin, jolla hän
valitsee itselleen sopivan
fysioterapeutin. Asiakas voi valita
asiakassetelipalvelun antajaksi minkä
tahansa hyväksytyn palveluntuottajan
koko Suomen alueelta.

Päätös sosiaalipalveluiden
järjestämisestä kotiutuvalle
asukkaalle

Päätös
kotiuttamisesta

Tukee kotiutumista
tuottamalla
kotihoidon palvelut

Tekee
loppudiagnoosin

Järjestää tarvittavat
kotihoidon palvelut
suunnitelman
mukaisesti

Tekee
asiakassuunnitelman

Lopputarkastus
mahdollisuuksien mukaan
palveluntuottajan tiloissa
esim. sairaalassa

Tuottaa tarvittavat
kotiutuvan
sosiaalipalvelut

Tekee asiakaskohtaisen
suunnitelman sosiaalipalveluiden
järjestämisestä
Kuntoutuksen
järjestämä taho riippuu,
käyttääkö asukas
asiakasseteliä vai ei, ja
onko asiakassetelissä
määritelty
palveluntuottaja
maakunnan oma vai
jokin muu. Tässä
palvelupolussa kuvataan
jälkimmäinen.

Kuntoutuksen
järjestäminen

Kotiuttaa potilaan

Jatkohoitotarpeen
kartoittaminen

Jos asukas on
valinnut
asiakassetelin

Kuntoutuksen
järjestäminen

Asiakasinteraktiot

Maakunnan palvelu

Ensihoito

Potilaan hoito tapahtumapaikalla tai
kuljetuksen aikana,
potilaan kuljettaminen, ensivaste

Päivystys

Sairaalahoito

Laboratorio- ja kuvantamispalvelut

Lääkinnällinen kuntoutus

Erikoissairaanhoito

Laboratorio- ja kuvantamispalvelut

Laboratorio- ja kuvantamispalvelut

Iäkkäiden palvelut

Potilaan hoito tapahtumapaikalla tai
kuljetuksen aikana,
potilaan kuljettaminen, ensivaste

Kotisairaanhoito

Laboratorio- ja kuvantamispalvelut

Iäkkäiden palvelut

