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Nykytilan haasteita 
 Palvelut eri sektoreilla ja tasoilla 

palvelujärjestelmä on hajanainen ja epäyhtenäinen, 
muodostuu palvelukatveita

 Alueelliset ja kuntakohtaiset erot suuria
 Asiakaskeskeiset hoitoketjut eivät toimi
 Toimijoiden yhteistyössä on puutteita
 Vastuu asiakkaasta puuttuu
 Ongelmiin saa apua viiveellä
 Painopiste korjaavissa palveluissa
 vaikuttavien menetelmien käyttö sattumanvaraista
 Eri palvelumuotojen asiakasmaksut muodostuvat eri 

tavoin ja ovat asiakkaille epätasa-arvoisia
 Järjestelmän eri osissa hoidetaan hoidon tarpeeltaan 

samankaltaisia asiakkaita, päällekkäisyyksiä



Keskeiset periaatteet
 Palvelut tuotetaan asiakastasolla integroidusti
 Kyettävä tunnistamaan ja hallitsemaan vaikeasti ratkaistavat 

asiakkuudet, paljon palveluita käyttävät/tarvitsevat
 Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti yhteistyössä sosiaali- ja 

terveydenhuollon yleisten peruspalveluiden kanssa ja 
sovitetaan yhteen kuntien muiden hallinnonalojen iäkkäitä 
koskevien palveluiden sekä muiden tahojen, kuten järjestöjen 
toiminnan kanssa  verkostomainen toimintatapa ja 
moniammatillisuus verkostoissa

 Iäkkäiden palvelut ovat pääosin julkisia palveluita, joita 
yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut täydentävät

 Varhaisen vaiheen tunnistaminen, ohjaus ja tuki
 Väestötason analyysin soveltaminen yksilötason ratkaisuksi, 

esimerkit 1 ja 2 



Palvelutarpeen kasvua ennustavia tekijöitä voidaan analysoida ja 
ennustaa

ESIMERKKI 1

 Tavoite, että palveluiden integrointi hyödyntää väestötason analyysejä ennakoivista tekijöistä, ja 
luo välineet näihin tarpeisiin vastaamiseksi yksilötasolla
 Pyritään löytämään tekijöitä, jotka ennakoivat palvelutarpeen lisääntymisen hyvissä ajoin

 Ajoissa havaittu riski  mahdollistaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden oikea-aikaisen kohdistamisen niistä hyötyville 
henkilöille Sitra & Tampere

 Päivystyskäynnit

 Erikoissairaanhoidon
− Vastaanottokäynnit
− Hoitojaksot
− Kustannukset
− Diagnoosit

 Perusterveydenhuollon
− Vastaanottokäynnit
− Vuodeosaston hoitopäivät

 Kotihoidon käynnit

 Toimintakykymittaukset
− RAVA
− RAI
− MMSE

 Ikä

NHG:n toteuttamassa analyysissä käytiin läpi huomattava 
määrä mahdollisia riskitekijöitä siirtymille 
ympärivuorokautiseen hoivaan…

…joista lopulta identifioitiin 8 merkittävintä riskitekijää

Chi^2-painot muuttujien merkitsevyyksille 

Näiden palveluiden käyttö ennakoi siirtymistä ympärivuorokautiseen hoitoon (lähde: NHG)



Palvelutarpeen kasvua ennustavia tekijöitä voidaan analysoida ja 
ennustaa

ESIMERKKI 2

6-12 kuukautta ennen säännöllistä 
kotihoitoa

12-24 kuukautta ennen säännöllistä 
kotihoitoa
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Tavoite, että palveluiden integrointi hyödyntää väestötason analyysejä ennakoivista tekijöistä, ja luo 
välineet näihin tarpeisiin vastaamiseksi yksilötasolla
 Pyritään löytämään tekijöitä, jotka ennakoivat palvelutarpeen lisääntymisen hyvissä ajoin
Ajoissa havaittu riski  mahdollistaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden oikea-aikaisen kohdistamisen niistä hyötyville henkilöille
Varhaisen vaiheen ohjauksen ja neuvonnan sekä muun tuen on kohdattava asiakkaiden tarpeet

Sitra & Tampere
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Nykytilan ongelmia palveluiden järjestämisen 
näkökulmasta

 Järjestämisvastuu ja palvelujen tuottaminen eivät ole selkeitä erillisiksi 
tunnistettuja vastuualueita kunnassa. 

 Ikäihmisten palveluissa ei ole riittävää kokonaisvastuuta ikäihmisen koko 
tarpeiden kattavasta hyvinvoinnista. Sopimus- ja asiakasohjaus voi olla usealla 
toimijalla.

 Palveluiden järjestäjäyksiköllä (virkamies, lautakunta, hallintoyksikkö) voi olla 
osa sopimusohjauksesta, mutta järjestäjäyksikön vastuulta voi puuttua 
asiakkaan kokonaisuuden kannalta tärkeitä palveluita, mm. terveydenhuollon 
palvelut, kuntoutus- tai mielenterveyspalvelut.

 Asiakasohjauksen prosesseja ja niiden merkitystä ei ole tunnistettu. 
Asiakasohjaus on tilannesidonnaista ja sattumanvaraista.

 Suurimmat kustannukset syntyvät siitä, että asiakas on väärässä palvelussa, 
tai ei saa tarpeidensa edellyttämää palvelua ajoissa.

 Kustannuslaskenta painottuu toimintayksiköiden budjettiin tai yksittäisten 
palveluiden näkökulmiin, ei palveluprosesseihin. Palveluprosessien 
kustannuksia ei kyetä laskemaan riittävästi.
 Esim. Paljonko maksaa kotona asuminen kokonaisuutena? Paljonko syntyy 
lisäkustannusta, jos sairaalasta kotiutuminen viivästyy viidellä päivällä?

Sitra & Tampere



Nykyrakenne

20.4.20157

ERVA

Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut

*

*** Erityisen vaativat sosiaalipalvelut, 
kuten lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön tutkiminen 
** Erilaiset vaativat sosiaalipalvelut, 
kuten pienten & harvinaisten 
vammaisryhmien tarvitsemat palvelut, 
tai lastensuojelun vaativat sijaishuollon 
palvelut
* Erityishuoltopiirit

**

***



20.4.20158

Vaativat 
erityis-

tason palvelut

Erityistason 
palvelut

Sote -peruspalvelut 



Iäkkäiden palveluiden integroidut rakenteet

Mahdollisimman 
terveen & 

toimintakykyisen 
ikääntymisen 

turvaavia palveluja

Asumisen 
vaihtoehtoja & 

ennakointia

Kotiin annettavan 
avun määrää & 

sisältöä

Päivi Voutilainen20.4.2015

Kuntoutusta 



Miten palveluita integroidaan yhteen sosiaali-
ja terveydenhuollon sekä muiden 

tarkoituksenmukaisten toimijoiden kanssa?
 Alueellisesti integroidut sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kokonaisuudet/palvelupaketit
 Yhteys vanhuspalvelulain mukaiseen suunnitelmaan
 asiakasohjaus
 Asiakkaan/potilaan hoidon ja palvelujen integraation työväline 

on yksi yhteinen hoito-/palvelusuunnitelma
 Integraation turvaamisen keinoja 

– sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- & potilastietojen joustava yhteiskäyttö
– sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen koulutuksessa ja 

tutkimuksessa  yhteisen integroidun tietoperustan kehittyminen
– järjestelmällinen jämäkkä johtaminen kohti integraatiota: tavoitteena sekä 

hallinnollinen että erityisesti toiminnallinen muutos
– päällekkäisyyksien purkaminen lainsäädännöstä 

10 20.4.2015



Pa
lv
el
uo

hj
au
s

pa
lv
el
u 
1

Pa
lv
el
uo

hj
au
s

pa
lv
el
u 
1

Pa
lv
el
uo

hj
au
s

pa
lv
el
u 
2

Pa
lv
el
uo

hj
au
s

pa
lv
el
u 
3

Pa
lv
el
uo

hj
au
s

pa
lv
el
u 
4

Pa
lv
el
uo

hj
au
s

pa
lv
el
u 
5

Pa
lv
el
uo

hj
au
s

pa
lv
el
u 
n

Erilaisten mahdollisuuksien ja palveluiden joukko

VIRANOMAIS‐
PÄÄTÖS, 
VIRANOMAIS‐
VASTUU

KEVYT 
PALVELU, 
SÄHKÖINEN 
ITSEPALVELU 

ASIAKASOHJAUS          

Asiakkaan ohjautuminen palveluissa/Integraation edistäminen
• YLEINEN OHJAUS JA NEUVONTA on varhaisen vaiheen kevyttä tukea, jonka tavoitteena on avustaa ja 

tuoda tietoa mahdollisuuksista. Tärkeä osa mahdollisuuksia on itse ostettavat palvelut, ja siksi myös niitä 
koskeva neuvonta on kiinteä osa ohjausta ja neuvontaa. Voidaan osin toteuttaa myös sähköisenä 
itsepalveluna. Ei välttämättä edellytä sote-ammattipätevyyttä.

• PALVELUOHJAUS tarkoittaa kohdennettua neuvontaa tietyssä palvelussa tai palvelukokonaisuudessa. 
Esim. kuntoutuspalveluissa fysioterapeutti neuvoo asiakasta oikeiden liikkeiden tekemisessä ja kenties 
ohjaa palveluun liittyvien etuuksien hakemisessa tai omaishoidontuen palveluissa.

• ASIAKASOHJAUS on vaativaa ja kokonaisvaltaista asiakastarpeiden arviointiin perustuvaa ohjausta ja 
neuvontaa, jossa asiakasohjaaja kokoaa yhdessä asiakkaan kanssa parhaan mahdollisen palvelupaketin. 
Asiakasohjaus on yleisen neuvonnan ja yksittäisten palveluiden näkökulmia laajempaa sekä syvällisempää, 
ja tähtää asiakkaan tarpeiden mukaiseen yksilölliseen kokonaisratkaisuun (palvelu- ja hoitosuunnitelma). 
Järjestämisvastuuseen kuuluvien palveluiden osalta asiakasohjaaja tekee viranomaisvastuullaan 
palvelupäätöksen (ei voi ulkoistaa). Lähde: Sitra & Tampere

YLEINEN OHJAUS
JA NEUVONTA

ITSENÄISESTÄ JA KEVYESTÄ 
KOHTI YKSILÖLLISEMPÄÄ JA 
TUETUMPAA NÄKÖKULMAA



Palveluvalikko
– Alueellinen suunnitelma, kunnan suunnitelma (VaPL 5 §), asiakaskohtainen  palvelusuunnitelma
– Ikääntynyt väestö käyttää tarpeensa mukaisesti aikuisväestölle suunnattuja terveyspalveluita, kuten lääkärin ja 

sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanottoja, suun terveydenhuoltoa, päivystyspalveluita ja lyhytaikaisia 
sairaalapalveluita
 riskiryhmien tunnistaminen, oikea-aikainen ja tietoon perustuva monialainen tuki
 tuen ja palvelutarpeiden tunnistaminen
 ohjaus ja neuvonta
 omahoito

– Hyvinvointia edistävät palvelut/ennaltaehkäisevät palvelut 
 terveystarkastukset, vastaanotot ja kotikäynnit
 kuntosalit
 harrastustoiminta

– Tarpeen mukaisesti tarjotaan kohdennettuja palveluita, jotka perustuvat yhdenmukaiseen moniammatilliseen 
palvelutarpeen arviointiin ja yhtenäisiin myöntämiskriteereihin (www.toimia.fi) 
 sosiaali- ja terveydenhuoltolain mukaiset palvelut, kuten kotihoito, lääkinnällinen kuntoutus sekä päihde- ja 

mielenterveyspalvelut
 geriatrinen poliklinikka päivystyspalveluiden yhteydessä
 erityisesti iäkkäille suunnatut kuntouttavat ja toimintakykyä ylläpitävät koti- ja avopalvelut, kuten erilaiset kotiin 

tuotavat palvelut, omaishoito, päivätoiminnat
 kuntoutus (kotikuntoutus, avokuntoutus, laitoskuntoutus ja sosiaalinen kuntoutus)
 apuvälineet
 lääkehoito
 yksiportainen asiakkaan tarpeisiin perustuva ympärivuorokautinen hoito
 muistisairaiden tarvitsemat erityispalvelut, esimerkiksi muistineuvolat

– Erityistason keskitettyinä palveluina tuotetaan esimerkiksi 
 psykogeriatriset palvelut
 kriminaaligeriatriset palvelut

20.2.2015



Sitran palvelupaketti-malli

 rahoitusmalli, jossa eri lähteistä tuleva sote-raha 
yhdistettäisiin ja ohjattaisiin sote-alueille.

 sote-alueet ostaisivat tuottajilta palvelupaketteja, 
joiden avulla sote-palvelut koottaisiin 
asiakaslähtöisiksi, hallittaviksi ja läpinäkyviksi 
kokonaisuuksiksi.

 palvelupaketeissa yhdistettynä julkisia, yksityisiä ja 
kolmannen sektorin tuottamia palveluita.

20.2.2015



Sitran Palvelupaketit
 Suun terveydenhuollon palvelupaketti 
 Mielenterveys- ja päihdepalvelupaketti 
 Lasten ja nuorten ja perheiden palvelupaketti 
 Aikuissosiaalityön palvelupaketti 
 Hoito- ja hoivapalvelut 
 Vammaisten palvelupaketti 
 Somaattisen kuntoutuksen palvelupaketti 
 Työterveys 
 Integraation edistämistä tukeva palvelupaketti 
 Terveydenhuollon vastaanottopalvelujen palvelupaketti 
 Vaativan erikoissairaanhoidon palvelupaketti 
 Päivystys 
 Ensihoito 
 Lääkehuoltopalvelupaketti 
 Matkapalvelupaketti 

20.2.2015



Sitran Tukipalvelupaketit 

 IT-palvelujen tukipaketti 
 Hankintojen tukipalvelut 
 Omahoidon tukipaketti 
 Hyvinvoinnin edistämisen tukipaketti 
 Sote-alue tarjoaa kaikille tuottajille suoraan. Keskitetysti 

järjestetty palvelu tukee alueen kaikkien tuottajien 
palvelutuotantoa. 

20.2.2015



Hoito- ja hoivapalvelupaketti
Toiminta Palvelu Tuote Alatuote
Palvelutarpeen arvio
Palvelukriteerit

Iäkkäiden
ennaltaehkäisevät 
palvelut

Päivätoimintakeskukset
Neuvonta ja ohjaus
Kuntosalit

Suorite

Omaishoidon tuki Rahaetuus
Omaishoitaja tuki

Hoidettu asiakas Tukiluokat
Suorite

Kotihoito Tilapäinen kotihoito
Tukipalvelut
Säännöllinen kotihoito
Asunnonmuutostyöt
Kotikuntoutus
Sosiaalityö
Psykogeriatrinen kotihoito
Iäkkäiden päihdehoito

Hoidettu asiakas Käynti
Suorite
Hoitopäivä

Perhehoito Hoitopäivä

Ympärivuorokautinen 
hoito

Tehostettu asumispalvelu
Pitkäaikaislaitoshoito 

Hoitopäivä

Lyhytaikaishoito (muu 
kuin lähisairaalahoito)

Kuntoutusvos
Perustason akuuttivos

Hoitopäivä

ESH:n
vuodeosastohoito

20.2.2015



Asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuus
 Palveluissa tulee huolehtia kuntalaisten ja asiakkaiden osallistumis-

ja vaikutusmahdollisuuksien toteuttamisesta sekä aktiivisen 
toimijuuden mahdollistamisesta:
– valmistelussa ja päätöksenteossa hyödynnetään käyttäjä- ja 

kokemuslähtöistä tietoa
– asukkaiden ja viranomaisten välinen vuorovaikutus
– päätöksentekoon osallistuminen ja päätöksenteon avoimuus
– tiedonkeruu asukkailta
– palautteen systemaattinen kerääminen
– kokemusasiantuntijat
– kansalais/asiakasraadit ja -foorumit
– keskustelu- ja kuulemistilaisuudet
– Vanhusneuvosto (kuntalaki 27 § ja vanhuspalvelulaki 11 §)
– asiakasyhteisöjen, yhdistysten ja järjestöjen kuuleminen
– iäkkäiden oman varautumisen merkityksen nostaminen



Osaamisen kehittäminen

 henkilöstön riittävyydestä ja erityisosaamisesta 
huolehtiminen edellyttää riittävän suurta väestöpohjaa

 osaamisen kehittämistä tarvitaan erityisesti seuraavilla osa-
alueilla:
 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen, 

riskiryhmien tunnistaminen ja tuki
 monialainen kuntoutus, kotiin annettava arjen toimintoihin 

liittyvä kuntoutus
 muistisairauksien oikea-aikainen tunnistaminen, 

diagnosointi ja lääkehoito
 mielenterveys ja päihdetyön osaaminen
 saattohoidon osaaminen

20.2.2015



Kustannusvaikuttavuus

 sujuvat prosessit, joissa ei ole 
päällekkäisyyksiä
 vaikuttavat tietoon perustuvat 

toimintakäytänteet
 talous suunnitellaan kokonaisuuden 

näkökulmasta
 seurataan kokonaisuuden eikä vain sen 

osien taloutta

20.2.2015



KUSTANNUSVERTAILU PALVELUTUOTANNON 
KESKEN

 PITKÄAIKAISHOITO TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA on aina 
kunnalle kalleinta. Erityisen kallista se on, jos potilaat eivät ole lääketieteellisesti 
perusteltuna sairaalahoidon tarpeessa. Siksi tk-vuodeosastohoidolle on ehdottomasti 
oltava aina lääketieteellinen syy.

 TERVEYSKESKUSHOITO on tarkoituksenmukaista vanhusten hoidossa silloin, jos 
sillä korvataan erikoissairaanhoidon käyttöä. Esimerkkinä psykogeriatriset potilaat, 
jotka eivät pärjää tehostetussa palveluasumisessa epävakaan tilanteensa vuoksi.

 VANHAINKOTIHOITO on tarkoituksenmukaista, mikäli sillä korvataan sairaalassa 
asumista. Jos vanhainkotihoidolla korvataan tehostettua palveluasumista se on 
kunnalle kallista.  

 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN on erityisen edullista, jos se korvaa tk-sairaalan
pitkäaikaishoitoa tai edullista, jos se korvaa vanhainkotihoitoa. Tehostetun 
palveluasumisen tulee vähentää lyhytaikaisen sairaalahoidon ja päivystyksen käyttöä 
suhteessa kotihoitoon. Käytännössä pitää pystyä hoitamaan esim. asukkaiden 
saattohoidot sekä viikonloppuina ja juhlapyhinä ilmentyvät tarpeet ilman 
päivystyskäyntejä.

 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN voi kuitenkin olla kunnalle kallista, jos siellä ei 
hoideta asiakkaiden vaativia tarpeita, vaan heidät lähetetään sairaalaan tai käytetään 
paljon päivystyspalveluita ja synnytetään suunnittelemattomia sairaalajaksoja

Sitra & Tampere



JOHTOPÄÄTÖS KUSTANNUSVERTAILUSTA

Eri yksiköt tulee olla profiloitu ja resursoitu niin, että 
kaikille asiakkaille löytyy tarkoituksenmukainen palvelu. 
Hoitoyksikön kyky tuottaa palveluita on vastattava 
asukkaan tarvetta.

Kokonaistaloudellisuus kunnan näkökulmasta toteutuu, 
kun ”seinien sisällä tapahtuvan hoidon” 
osaamiskapasiteetti on lähellä maksimaalista käyttöä, ja 
vastaa asiakkaiden tarpeisiin lähes maksimaalisesti.

Sitra & Tampere



Palvelukokonaisuuden 
tuottamat hyödyt

 Peruspalvelujen vahvistaminen  varhaisempi tuki ja hoito, 
erityispalvelujen tarpeen väheneminen  kustannusnousu taittuu

 Integraatio häivyttää raja-aitoja ja yhtenäistää hajanaisia palveluja
 Uudentyyppinen työnjako ja uudet toimintamallit, verkostomaisen 

toimintatavan ja johtamisen korostuminen

 Johtaminen ja ohjaus tehostuvat 
 Resurssien joustava, tehokas ja taloudellinen käyttö 
 Päällekkäisiä toimintoja voidaan purkaa

 Palvelujen keskittäminen asiakkaan tai potilaan ympärille

Sitra & Tampere


