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näkökulmasta 
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Projektipäällikkö, Kristiina Kapulainen, Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) 
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Oma tausta teemaan 
• 2000-2014 Sosiaali- ja kriisipäivystystyötä 

pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Karjalassa 

• 2014- valmiussuunnittelua Etelä-Karjalassa Eksotessa 

• 2016 Kotona asumisen turvallisuus-hanke esiselvitys 
yhteistoiminta Etelä-Karjalan pelastuslaitos 

• 2017-> Kotona asumisen turvallisuus (KAT2) –hanke 
sekä Eksoten valmius- ja varautumissuunnittelu 

• Viimeisin koulutus YAMK kriisi- ja erityistilanteiden 
johtaminen 

• Nyt meneillään tuotekehitystyön eat -> oma tavoite: 
miten palvelumuotoilulla voidaan tehostaa 
turvallisuus – ja varautumistyötä 

  ”TURVALLISUUSTYÖN 2.0 EDUSTAJA” 
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Toimintaympäristömuutokset 2025   

Julkisen talouden kestävyysvaje 

Alerakennemuutokset 

Väestörakenne Palvelutason turvaaminen 

Ympäristöriskit 

Kyberturvallisuus 

Liikenne 

Riskikeskittymät 

Kansainvälistyminen 

Osaaminen ja toimintakyky 

VPK-toiminta 

Asumisturvallisuus 
Monikulttuurisuus 

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus 

Digitalisoituminen 

Hyvinvoinnin polarisoituminen 

Ilmastomuutos 

Kriisinsietokyky 

Lähialue 

Sopeutumiskyky 

EU 

(Tieto)liikenneinfra 

järjestötoiminta 

 

Yritykset 
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EKTurva 

• Etelä-Karjalan maakunnan alueella on vuodesta 2010 
alkaen toiminut EKTURVA – Etelä-Karjalan 
turvallisuus- ja valmiustoimikunta.  

• Eksote yksi edustaja toimikunnassa 

• Toimikunnan tehtävänä on 

– Yhteen sovittaa ja koordinoida kokonaisturvallisuutta Etelä-
Karjalassa 

– toimia maakunnan ylimmän johdon suunnittelu- ja 
tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja valmiusasioissa 
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Etelä-Karjalan maakunnallisia harjoituksia 

lähiajalta 
• MAAVE:n kriisitukiharjoitus 08/2014 

• AVI:n valmiusharjoitus 09/2015 

• Vesihuollon valmiusharjoitus 12/2015 

• Laajamittaisen maahantulon harjoitus 03/2016 
(ELY) 

• Vesihuollon yhteistoimintaharjoitus 05/2016 

• Kriisiviestintäharjoitus 03/2017 



EKSOTE  |  7  |  19.5.2017  

Palvelukokonaisuuden keskeiset 

haasteet 
• Suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistuvat 

uhkakuvat ja riskit ovat tänä päivänä 
monimutkaisia, vaikeasti ennustettavia ja osin 
erittäin nopeasti kehittyviä 

• Tämä aiheuttaa yhä kasvavaa tarvetta 
suunnitelmalliseen ja tehokkaaseen 
poikkihallinnolliseen yhteistyöhön 
viranomaisten, muun julkishallinnon, yritysten 
ja järjestöjen kesken. 
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Voimaa ja tehoja soten 

varautumiseen 
• Ennakoiva yhteistoiminta ja tilanteen seurannan 

joustava alueellinen kyky nousevat merkittävään 
asemaan erityisesti nopeasti kehittyvissä tilanteissa. 

• Harvat tilanteet tänä päivänä koskevat vain yhtä 
toimijaa – häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 
tilanteen hoitaminen edellyttää käytännössä aina 
useiden eri toimijoiden yhteistyötä.  

• Tästä syystä yhteistyö jo suunnitteluvaiheessa 
korostuu.  

• Moniin uhkakuviin – esimerkiksi kyberuhkiin – 
varautuminen edellyttää erityisasiantuntemusta 
jonka alueellinen hyödyntäminen on tärkeässä 
roolissa.  
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Keino varautumisen 

yhteensovittamiseen 
• Suunnitelmallinen, hyvin koordinoitu ja joustava 

yhteistyö eri toimijoiden kesken ennen kriisiä antaa 
edellytykset toimivalle yhteistyölle myös häiriötilanteiden 
ja poikkeusolojen aikana.  

• Viranomaisten hyvin suunniteltu ja koordinoitu 
yhteistoiminta erilaisten kriisien aikana on kansalaisen 
etu.  

• Kansalaisten omavaraisuuden ja perheiden 
kriisinkestävyyden parantaminen on myös tärkeä 
yhteinen alueellisen varautumisen tavoite.  

• Kansalaisten roolia varautumisen aktiivisina toimijoina 
tulee jatkossa tehostaa kehittämällä esimerkiksi uusia 
viestinnän ja osallistamisen keinoja. 
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Mitä on alueellisen varautumisen 

yhteensovittaminen sote näkökulmasta? 

• Tiedostettuihin riskeihin varautumista 

• Epäsuotuisiin tapahtumiin toimintamallit 

• Mihin asioihin voidaan vaikuttaa ennakoivalla 
otteella? 

• Seuraavassa Case KAT ja Case Imatran ampuminen 
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CASE KAT 
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RISKIPROFIILIN MUUTOS MAAKUNNASSA 

Hoitomuotojen kehittyminen- viedään palvelut 

kotiin 

EKSOTE TAVOITE 
2040 LAITOSHOITOPAIKAT 

0%  
 -> NYT 5,7% 



TURVALLISUUSHAVAINNOT & KESKEISET TEHTÄVÄT 

 
 

 
 

• Riippuvuus Eksoten palveluista 
alle 12 h sisään 

• Muistivaivaa  
        Näkee huonosti  
        Kuulee huonosti 
• Tupakoi sisällä 
• Tulisijojen käyttöä 
• Ruoanlaitto itse 
• Palovaroitinta ei ollut/ei 

toiminut 
• Turvaranneke  
• Ylimääräistä tavaraa 
• Kyvytön hankkimaan apua 

hätätilanteessa/ei varmuutta 
• Arvio poistumisesta alle 3 min/ 

saattaa pystyä poistumaan   

 

 
 

EKSOTE 

      

     

YKSITYINEN 
PALVELUN-
TUOTTAJA 

 
• Säännöllisen Eksoten 

kotihoidon piirissä olevien 
määrä 1600 asiakasta Etelä-
Karjalassa    

• Avun saanti heillä on 
vähintään kerran päivässä 

• Kotihoitoon on oikeutettu 
henkilöt, joiden toimintakyky 
on alentunut 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
• Yksityistä kotihoitoa voi 

ostaa kuka vain 
• Yksityisten 

palveluntuottajien 
asiakkuuksia eikä määristä 
ole tarkkaa  tietoa 

• Yksityiset palveluntuottajat 
tekevät omavalvontaa 
toiminnastaan  

• Eksote valvoo yksityisten 
palveluntuottajien 
toimintaa 

• Valvirasta löytyy 
rekisteröityneet 

ammattihenkilöt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS – liittymäpinta kaikkiin kokonaisuuksiin 

ASIAKAS 
3-4/16 
(N48) 

 

Eksote & 
EkPela KAT 
kotikäynnit 



ASUMISTURVALLISUUSKORTTI 
Viranomaisversio/ 
Kansalaisversio 

EKP 

EKSOTE 

YRITYKSET 

JÄRJESTÖT 

KANSALAISET 

TOIMIJAVERKOSTON MUODOSTAMINEN 
RISKITIEDON KÄSITTELYMALLI 
ASUMISTURVALLISUUSKORTTI 

SÄHKÖISEKSI 



MAAKUNNALLINEN SOTE TAVOITE 
TILANNEKUVAAN 

Esim. Eksoten 

säännöllisessä 

kotihoidossa yli 65-

vuotiaiden määrä 2339 

(2016) 

-> Tilannekuva tästä 
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4.12.2016 
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Mitä, missä, milloin? 

• Su 4.12.2016 hieman keskiyön jälkeen Imatralla 
ammuttiin kolme ihmistä 

– Tuo lauantain ja sunnuntain välinen yö oli vilkkainta 
pikkujouluaikaa, jolloin paljon juhlijoita oli liikenteessä 

 

• Ampumavälikohtaus tapahtui aivan Imatran 
keskustassa, kävelykadulla yökerhojen ja baarien 
välittömässä läheisyydessä 
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Eksoten toiminta 

• Klo 00.08 Eksoten ensihoito sai hälytyksen (poliisi oli 
paikalla ensimmäisenä) 

 

• Klo 1.08 ensihoidon kenttäjohto otti yhteyttä Eksoten 
sosiaalipäivystykseen ja pyysi kriisiapua ensihoitajille 

– Kenttäjohto ja sosiaalipäivystys muodostivat yhteisen 
tilannekuvan ja päättivät, että väliaikainen kriisitukipiste 
täytyy perustaa Imatralle 

• Klo 3.15 kriisitukipiste avattiin Imatran keskustaan 
lähelle tapahtumapaikkaa, apuna vapaaehtoiset 
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Toimijat kriisipisteessä 

• Sosiaalipäivystys johtaa 

• Mielenterveyspalvelujen sairaanhoitajat 

• Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri  

• Hehu 

• Vapepa 

 

Katupartiossa Vapepa ja Hehu 
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Psykososiaalisen työn 

kehittämistarpeet 
• Päivitetään ja prosessoidaan jatkuvasti 

valmiussuunnitelmia ja hälytyskaavioita 

• Hälytyskaavion päivittäminen 

• VIRVEn käytön tehostaminen 

– Keskeisille akuutissa vaiheessa toimijoille  
• Ensihoidon kenttäjohto, sosiaalipäivystys, päivystyspoliklinikka, 

mtpa 

– yhteinen puheryhmä, jossa päivitetään yhdessä 
tilannekuvaa jatkuvasti tilanteen edetessä 

– Johtoryhmälle VIRVE käyttöön, kun poikkeusolojen 
toiminta käynnistynyt 
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• Johtaminen 

• Ulospäin annettavan viestinnän merkitys 
huomioitava jatkossakin! 

• Toimintaa suunniteltava, kehitettävä 
etupainotteisesti 

• Kriisipisteeseen tilannetaulu 

– Käytettävät resurssit, ketä paikalla, missä tehtävissä, 
jatkosuunnitelma 

• Toimijoiden joustavuus, mitä kukakin tekee 

• Säännölliset tapaamiset Hehun ja Vapepan kanssa 
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Kansalaiset aktivoituivat somessa 

heti 

• Arvailuja uhreista ja ampujasta, 
nimiä ja kuvia 

• Kuvia tapahtumapaikalta ja 
peitetyistä uhreista 

• Huhuja äärioikeistolaisesta 
ampujasta ja venäläisistä uhreista 

• Hätää ympäri Suomea siitä, mistä 
voi kysyä, onko omat omaiset 
ammuttu 

• Avuttomuutta, miten lasten kanssa 
tulisi asiasta keskustella 
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Viestintä aamupäivällä 

• Poliisin niukka 
tiedotustilaisuus 
klo 10  
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Seuraavina päivinä 

• Ministeri Risikko vieraili Imatralla maanantaina 5.12. ja tapasi 
Imatran kaupungin edustajia, kriisityöntekijöitä ja mediaa 

• Eksotessa kriisiapua annettiin kriisitukipisteessä, kodeissa, 
kouluilla, kaupungintalolla jne.  

• Jälkipuinti alkoi maanantaina 5.12., ja siihen saatiin apua 
SPR:ltä 

• Pyydettiin tilanteen nähneitä tai lähellä olleita herkästi 
ottamaan yhteyttä Eksoteen. 

• Viimeiset tiedotteet tapahtuman johdosta julkaistiin torstaina 
8.12. 

 
Myöhemmin kriisi vielä purettiin Eksoten sisäisessä palaverissa sekä yhdessä Eksoten 
ja poliisin viestinnän ja median kanssa. 
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Pohdintaa alueellisen 

varautumisen 

yhteensovittamisesta sote-

näkökulmasta 

 

• Kansalaisviestintä somessa – viranomaisviestintä, miten hyvin 
kohtaavat? 

• Eksoten oman toimintamallin toimivuus, toimijoiden roolit, 
lausuntojen antajat, resursointi (loma-ajat) 

• Sosiaalisessa mediassa nousevien teemojen seuraaminen ja 
niihin reagointi 

• Millaisiin signaaleihin tulee tarttua? 

• Millaista  arjen poikkeamatietoa olisi tärkeää kerätä? 

• Kriisiharjoitukset ja –ohjeistukset, kriisiviestintäkoulutus   
keskeisessä asemassa.  

• Miten harjoitus toimintaa voitaisiin tehostaa kiireisessä 
arjessa? 
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KIITOS 
 

Kristiina Kapulainen 

Projektipäällikkö, Eksote 

040 651 1791 

kristiina.kapulainen@eksote.fi 
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