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YHTEENVETO 

Hallitusohjelman kärkihankkeen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja 
vahvistetaan kaikenikäisen omaishoitoa” (2016–2018)  eli I&O- hankkeen 
tavoitteena oli kehittää ikäihmisille sekä omais- ja perhehoitajille 
yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät 
palvelut. Tämä tehtiin uudistamalla iäkkäiden palveluja ja vahvistamalla 
vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Hankekokonaisuuden lähtökohtana oli uudistaa 
asiakaslähtöinen, kustannusvaikuttava ja yhteen sovitettu palvelujen kokonaisuus. 
Kotiin annettavat palvelut olivat ensisijaisia ja ne sisälsivät monialaista 
kuntoutusta, toimintakykyä ja tervettä ikääntymistä vahvistavia palveluja. 

Hankekokonaisuuden teemat muodostuivat 1) keskitetystä alueellisesta asiakas- ja 
palveluohjauksesta, 2) toimivasta kotihoidosta, 3) omais- ja perhehoidosta sekä 4) 
asumisen ja palvelun yhdistämisestä. Jokaiseen maakuntaan nimetyn I&O 
muutosagentin työn tuloksena on kirjallinen ja alueen toimijoiden hyväksymä 
toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palveluiden yhdistämisestä 
maakunnassa sisältäen toimintasuunnitelman toteutumisen seurannan (vrt. 
VanPal 980/2012, 5 §). 

Tämä suunnitelma on kuvaus Etelä-Karjalan iäkkäiden palvelujen yhteen 
sovitetusta palvelukokonaisuudesta ja sen lähtökohtana on Eksoten järjestämät ja 
tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut. Valmistelutyö toteutettiin osana Eksoten 
2019-2022 strategian päivitystä ja maakunnallista strategia- ja palvelustrategia-
työtä.  
 
Vanhuspalvelulain (980/2012 5§) mukainen ensimmäinen maakunnallinen 
suunnitelma 2015 - 2020 valmisteltiin yhdessä alueen vanhusneuvostojen kanssa 
ja se hyväksyttiin Eksoten hallituksessa vuonna 2015. Suunnitelman tekemisestä ja 
koordinoinnista vastasi Eksote, kunnat täydensivät ja toteuttivat suunnitelmaa 
omalta osaltaan. Suunnitelman toimeenpano vastuutettiin roolien mukaisesti eri 
toimijoille.  Suunnitelma muodostui seuraavista kokonaisuuksista: 1) osallisuus 2) 
mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen 3)  
asuminen ja elinympäristö sekä 4) asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit.  
Suunnitelman monialainen arviointityö käynnistettiin kun maakunnallinen vanhus- 
ja vammaisneuvosto perustettiin keväällä 2018. 

 

Kuva 1. Iäkkäiden yhteensovitetun palvelukokonaisuuden eri teemat  I&O 
hankkeessa. 
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1 LÄHTÖTILANNE ETELÄ-KARJALASSA 2016 JA MUUTOKSET VUOTEEN 2018 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, on kuntayhtymä, johon kuuluvat 
kaikki maakunnan yhdeksän kuntaa: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, 
Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Eksote järjestää kuntien 
puolesta sosiaali- ja terveydenhuollon. Eksote myös tuottaa terveyttä, hyvinvointia 
ja toimintakykyä edistävät sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon palveluja Etelä-Karjalan asukkaille. Toiminta siirtyi  Eksoten 
järjestettäväksi vuonna 2010.  
 
Vuonna 2017 Etelä-Karjalan maakunnassa oli 129 685 asukasta. Etelä-Karjalassa on 
kaksi kaupunkia, Lappeenranta ja Imatra. Näissä kunnissa asukastiheys/km2 ylittää 
koko maan keskimääräisen asukastiheyden (18,2/km2). Lappeenrannassa on 
maaseutumaisia alueita, jotka ovat harvaan asuttuja esim. Ylämaan, Nuijamaan ja 
osittain Joutsenon alueilla. Muiden Etelä-Karjalan kuntien asukastiheys vaihtelee 
5.6 – 14.9 asukasta/km2. Väestöennusteiden mukaan väki Etelä-Karjalassa 
ikääntyy ja vähenee. Vuonna 2030 väestömääräksi on ennustettu 127 697. Osa 
kunnista on saavuttanut ikääntymisen huipun jo nyt, mutta osassa kuntia 
ikääntyminen jatkuu voimakkaana vielä 2030 luvun jälkeen. (Kuvio 1). 
Liitetiedostoissa tarkempaa tietoa väestömäärästä. 
 

Eksoten kaikki toimipisteet ovat kaikkien eteläkarjalaisten käytössä, riippumatta 
kotikunnasta. Eksoten perustamisen tärkeimmät lähtökohdat olivat palvelujen 
saatavuuden turvaaminen alueen kuntien taloudellisten mahdollisuuksien 
rajoissa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kunnat luopuivat kuntakohtaisesta 
palvelujen tuottamisesta. Eksote tekee palveluista kuntien kanssa 
palvelusopimukset, jotka perustuvat väestön palvelutarpeeseen. Eksoten visio on 
”toimintakykyisenä kotona” ja strategian 2014 -2018  mukaisesti tärkeänä 
kehittämiskohteena ovat asiakkaita osallistavat, kotona asumista tukevat palvelut 
hyödyntäen älyteknologiaa ja virtuaaliympäristöjä. Vanhuspalvelujen palvelu-
rakennetta on kehitetty vähentämällä ympärivuorokautista, laitosmaista hoivaa ja 
panostettu kotona asumista tukeviin kuntouttaviin malleihin.  
 

 

 Kuvio 1. Etelä-Karjalan kuntien väestöennuste ikäluokittain  (Tilastokeskus 2015) 
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Vanhus- ja terveyspalvelut on organisoitu samaan vastuualueeseen. Hoivan 
tulosalue vastaa iäkkäiden ennaltaehkäisevistä palveluista, palveluohjauksesta, 
kotihoidon, asumispalvelujen ja pitkäaikaisen laitoshoidon kokonaisuudesta. 
Kuntoutus tukee iäkkäiden palveluja erityisesti vahvalla kotikuntoutuksella ja 
geriatrisella kuntoutusjaksoilla. Tehostettu kotisairaanhoito on osana ensihoidon 
ja päivystyksen toimintayksikköä. Samassa kokonaisuudessa toimii myös yhden 
hengen yksikkö ja koordinaattori, joka tukee erityisesti iäkkäiden palvelujen 
henkilöstöä akuuteissa tilanteissa.   
 
Etelä-Karjalassa on käytössä yksi yhteinen potilastietojärjestelmä (Effica) 
perusterveydenhoidossa ja erikoissairaanhoidossa. Kotihoidon kirjaukset tehdään 
myös potilastietojärjestelmän kotihoito-osioon. Sosiaalihuollon osalta 
maakunnassa on yksi yhteinen asiakastietojärjestelmä (Effica). Kotihoidon 
toiminnanohjauksessa on käytössä Hilkka. Terveydenhuollon nykyiset ja vanhat 
asiakastiedot on viety Kanta arkistoon ja sosiaalipalvelujen tiedot vietiin 
kantapalveluihin kesällä 2018. Työprosessien ohjauksessa on käytössä SBM-alusta.   
 
Monitoimijaista asiakkaita ja henkilöstöä osallistavaa toimintamallia on 
kehitettävä koko ajan jatkuvan parantamisen menetelmin. Periaatteena 
”kehittäminen kuuluu kaikille ja jokaisella on kaksi työtä, oma työ ja oman työn 
kehittäminen”. 
 
Taulukossa 1 on kuvattu alueen palvelurakenteen lähtötilanne 2016 ja tilanne 
hankkeen päättyessä 2018. Tietojen lähteenä on käytetty tilastokeskuksen, 
Sotkanetin ja Eksoten omia raportointitietoja.  Maakunnassa on asiakasmaksut ja 
erilaiset kriteerit yhdenmukaistettu kuntien välillä.  
 
Vuodesta 2016 vuoteen 2018 palvelurakennetta on kehitetty edelleen kotona 
asumista tukevaan suuntaan. Keskeisimpiä muutoksia on kotikuntoutus 
interventioiden lisääntyminen, perhehoidon vahvistuminen ja kotihoidon 
virtuaalikäyntien siirtyminen osaksi kotihoidon palvelukokonaisuutta.   
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Taulukko 1. Etelä-Karjalan iäkkäiden palvelurakenteen lähtötilanne 2016 ja 
tilanne hankkeen päättyessä 2018.  

Palvelurakenteen ja toiminnan 
muutokset 

Lähtötilanne 2016 Tilanne 2018 

Väestö (31.12.2015 ja 2017)1 131 155 129 865 

Väestö, yli 75- vuotiaat 14 848 15 372 

 + 75 vuotiaat kotona 
asuvat, % 

93.3 95 

 +75 vuotiaat 
pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa, % 

1.6 0.5 

 +75 vuotiaat tehostetussa 
palveluasumisessa asuvat, 
% 

5.1 4.8 

 Yhteisöasuminen, 
tavallinen palvelu-
asuminen (ei 24/7) sekä 
ohjattu senioriasuminen 
+ 75 vuotiasta, % 

3.2 3.6 

 +75 säännöllinen kotihoito 10.9 8.8 

Asiakkaat palvelutarpeen mukaisesti, MAPLE luokat, % -osuus kotihoidon asiakkaista 

 Luokka 1  8 6 

 Luokka 2 8 7 

 Luokka 3 21 23 

 Luokka 4 41 41 

 Luokka 5 23 23 

Kotihoidon virtuaalikäynnit, kaikista 
käynneistä, %-osuus/kk. 

1,0  5,7 (7504 kontaktia) 
 

Kotikuntoutusjaksot, käynnit/kk 944 2030 

Yhdellä hoitajalla käyntejä/työvuoro 
keskimäärin 

10,53 9,9 

Tehostetun kotihoidon tai 
akuuttihoidon käynnit kotihoidon 
asiakkailla /kk 

2070 2131 

Lyhyet interventiot ennen jatkuvaa 
kotihoitoa. Asiakasohjauksen 
arviointiin ohjautuvista, % 

ei mitattu  45 

Omaishoidon piirissä + 75, % 4.9 4.7 

Perhehoito,  + 75, asiakasmäärä 5 96 

 Perhehoitokodit  
lkm/perhekodit lkm 

0 1 

 Kiertävät perhehoitajat 0 36 

 Käynnit perhehoidossa  64 4200 

Henkilökohtainen budjetointi Vammaispalveluissa 
yksittäisiä budjetteja 

Vammaispalveluissa n. 10 
henkilöä käyttää, 
iäkkäiden palveluissa 
laskennassa 3 (kokeilu) 

Jonossa kotoa asumispalveluihin 13 3 

Odottaa pitkäaikaista hoitopaikkaa 
lyhytaikaispaikalla 

20 9 

Palliatiivinen ja saattohoito kotona 
(Tehosa) hoitoaika keskimäärin, 
kk/kotikuolemat lkm/vuosi 

2,7 /23 2,1 /18 (4.10 mennessä) 

Jonotusaika tehostettuun 
palveluasumiseen. Jonoon asetta-
minen, paikan järjestyminen, vrk 

10- 60 30 

 

  

                                                           
1 Tilastokeskus 2015 
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Vuonna 2016, hankkeen lähtötilanteessa, Etelä-Karjalassa 75 vuotta täyttäneestä 
ikäryhmästä kotona asui 93,3 prosenttia, eli enemmän kuin keskimäärin (90,6 %) 
Suomessa (Sotkanet).  Kuntien välillä on eroja, joka vaihtelee 92%–96% välillä 
(Kuva 2). Yli 75-vuotiaiden määrä eri asuinpaikan ja hyvinvointiaseman mukaan on 
myös kuvattu kuvassa 2. Siitä voi nähdä, että määrällisesti yli 75-vuotiaita on eniten 
kaupungeissa ja taajamissa, mutta myös haja-asutusaluilla heitä asuu eri  puolilla 
Etelä-Karjalaa. Etelä-Karjalan alueella vesistöjen osuus on suuri ja se vaikuttaa 
osaltaan taajamien ja palvelujen sijaintiin. Iäkkäiden palvelukokonaisuutta 
rakennettaessa ja kehitettäessä huomioidaan erilaiset asumisympäristöt.  

 

 

Kuva 2. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 
Suomessa ja Etelä-Karjalan kunnissa. Etelä-Karjalan sairaala ja hyvinvointiasemat 
sekä yli 75-vuotiaat asuinpaikan mukaan. 

Vuodesta 2016, jolloin hanke käynnistyi, toimintaa on kehitetty usealla eri alueella.  
Vertailua toiminnan muutoksista hankkeen alkutilanteesta 2016 hankkeen 
päättyessä 31.12.2018  on koottu  taulukkoon 2. Erityisesti akuuttien tilanteiden 
osalta kehitettiin uusia malleja esim. päivystysolohuoneessa, jossa erityisen 
koulutuksen saanut ensihoitaja arvioi ja tutkii asiakkaan kotona hyödyntäen 
monenlaisia tutkimusvälineistöä. Hän voi konsultoida ensihoidon lääkäriä. 
Päivystyksessä toimii koordinaattori 24/7, joka voi tukea ammattilaisia, varata 
aikoja ja lähettää tarvittavaa osaamista esim. kotihoidon tueksi. Akuutti 
geriatrinen osasto käynnistyi akuuttisairaalan yhteydessä syksyllä 2018. Samoin 
asiakasohjausta ja kotikuntoutusta on kehitetty ja omais- ja perhehoito on 
vahvemmin otettu osaksi samaa prosessia. ICT-ratkaisuja on kehitetty ja 
esimerkiksi virtuaalikäynnit on kytketty osaksi asiakkaan kotikäynnin 
kokonaisuutta ja niiden määrä on noussut noin 5.7 % kaikista käynneistä (noin 
7500 käyntiä). 
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Taulukko 2. Kuvaus kotona asumista tukevasta palvelurakenteesta: vertailutilanne vuonna 

2016 hankkeen alkaessa Etelä-Karjalassa ja vuonna 2018.  

Palvelurakenteen muutokset kotona asumista tukevissa ratkaisuissa 

Toiminta 2016 2018 

Ennalta ehkäisevä 
toiminta 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 
toteutettiin jokaisessa kunnassa 75-
vuotiaille. Palveluneuvontaa ja ohjausta 
tarjolla. 

Arjen olohuone -toiminta käynnistyi vapaa-
ehtoisten ja järjestöjen kanssa. Ryhmä-
muotoiset tilaisuudet terveyden ja hyvin-
voinnin edistämiseksi käynnistyivät 2016. 
Terveystarkastuksia ja toimintakyvyn 
arviointia sekä kuntoutusta tarjotaan 
varhaisvaiheessa. Omaishoitajien terveys-
tarkistukset käynnistetty. Muistikuntoutusta 
tarjotaan muistipkl käynnin yhteydessä 

Asiakasohjaus, 
palveluneuvonta ja 
–ohjaus. Moniam-
matillinen palvelu-
tarpeen arviointi 

Iso apu -palvelukeskus, maakunnallinen 
asiakasohjaus-toiminta käynnistyi. 
Saman katon alla on iäkkäiden ja 
vammaisten palveluiden sekä 
kuntoutuksen ammattilaisia 
neuvonnasta- ja ohjauksesta 
omaishoitoon sekä asumispalvelujen 
koordinointiin. ”Yhden luukun” -piste 
sekä arviointitiimit perustettu. 

KAAPO- mallinen maakunnallinen asiakas-
ohjaus on toteutettu Etelä-Karjalassa siten, 
että vammaisten ja iäkkäiden neuvonta, 
palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi 
keskitetty erityispalvelujen osalta Lpraan ja 
Imatralle. Matalan kynnyksen lähipalveluna 
jokaisessa kunnassa on palveluohjaaja 
hyvinvointiasemalla. Asiakasohjauksesta 
käynnistyy monialainen palvelu- ja kuntou-
tustarpeen arviointiprosessi, jota tukee 
sähköinen alusta. ”Yhden oven” malli 
asiakkaalle, kotoa tai sairaalasta; tullaan 
samaan prosessiin. Asiakasohjauksella koko 
maakunnassa on yhteinen puhelinnumero, 
jossa on takaisinsoittomahdollisuus. Myös 
sähköisiä asiointipalveluja ja Chat on otettu 
käyttöön. Myös omais- ja perhehoitoon 
sekä asumispalveluihin hakeutuminen 
toteutetaan samassa prosessissa. 

Asiakkaan 
integroitu 
palvelupolku 

Kotihoidon kuntouttava arviointijakso ja 
vastuu-hoitajamalli otettu käyttöön 

Asiakkaan integroitu palvelupolku 
rakennetaan kokonaisuudeksi 
asiakasohjauksen, palvelutarpeen 
arvioinnin, kuntoutuksen, kotihoidon, 
ensihoidon, geriatrisen keskuksen ja 
päivystyksen yhteistyönä. Prosessissa 
mukana myös SAS-toiminta 

Arjen apu Kotihoidon tukipalveluja ja arjen apua 
(esim. ateriapalvelut) tuottivat alueen 
kunnat ja yritykset. 

Kehitettiin uusia malleja Postin, järjestöjen 
ja muiden toimijoiden kanssa. Mallin 
perusteella kilpailutettiin tukipalvelujen 
tuottajia. Kotihoidon turvallisuutta 
kehitettiin yhdessä pelastuslaitoksen 
kanssa. Mallit otettiin osaksi 
normaalitoimintaa. 
www.kotonaturvallisesti.fi   

Kotihoidon hoiva ja 
hoito 

Kotihoito 24h/vrk, yöpartio ja 
päivätoimintaa jokaisessa kunnassa 

Kotihoitoa vahvistettiin siten, että se toimi 
jokaisessa kunnassa 24h/vrk. 
Päivätoiminnan sisältöä kehitetty taiteen ja 
kulttuurin avulla. Henkilökohtaisesta 
budjetista on kokeilu käynnissä. 

Akuutti ja  
Päivystysluontoinen 
apu 

Tehostetun kotisairaanhoidon tiimi 
jokaisessa kunnassa. Kotisaattohoito 
mahdollista. 

Käynnistettiin päivystyksellisen avun 
parantamiseksi ”Päivystys olohuoneessa” –
toimintamalli.. Kotisaattohoito on 
mahdollista. Päivystyksen koordinaattori-
toiminta käynnistettiin 10/2017, 
akuuttigeriatria osasto käynnistettiin 
11/2018 akuuttisairaalan yhteyteen. 

Kotikuntoutus Kuntouttavaa kotihoitoa tarjolla osassa 
kuntia. Toimintaa vahvistettiin. 

Kotikuntoutusta vahvistettiin ja 
laajennettiin koko maakuntaan. 
Toimintamallia kehitettiin, 
muistikuntoutusta vahvistettiin. Käytössä 
mobiili app kuntoutustarpeen arviointiin. 
Mittaustulokset siirtyvät sanallistettuna 
suoraan potilastietojärjestelmään. 
Etäkuntoutusta aloitettu. Virtuaalinen 
kahvila asiakkaiden käytössä. 

Teknologia ja 
robotiikka 

Toiminnanohjaus käytössä osassa kuntia. 
Turvapuhelinpalvelut yhdenmukaistettu 
maakunnassa. Pilotteja virtuaalisista 
kotikäynneistä. Kokeiltiin erilaisia 
ratkaisuja. 

Teknologian käyttöä lisättiin (mm. 
paikantavat turvapuhelimet ja kotihoitoon 
integroituvat virtuaalikäynnit). Toiminnan-
ohjaus laajennettiin kuntiin ja vahvistettiin 
järjestelmän optimointia. Omahoitajan 

http://www.kotonaturvallisesti.fi/
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käyntejä optimoitiin. Virtuaali-käynnit 5,7 %.  
Kirjaukset kotoa siirtyvät automaattisesti 
potilastietojärjestelmään 2018 kevät. 
Toimintakykyä tukeva lääkitysrobotiikka on 
pilotoitu. Yritysten kanssa yhteistyössä 
kehitetty ekosysteemiä Iot alustalle. Alustan 
kilpailutus käynnissä. 

Muistisairaiden apu Alueella oli muistipoliklinikka; 
muistihoitajien ja geriatrien palveluja. 
Muistikoordinaattori-toiminta 
laajennettiin,. Yhteistyö järjestöjen 
kanssa esim. Muisti ry 

Muistipoliklinikan toiminta laajeni 
monialaiseksi geriatriseksi 
osaamiskeskukseksi. syksyllä 2017, 
Yhteistyötä järjestöjen kanssa. Yrityksille 
muistisairaiden kohtaamisesta koulutusta 
Savitaipaleella (Muisti ry). 

Omaishoito Palvelusetelien käyttö laajennettiin 
sisällöltään ja koskemaan 
omaishoitoperhettä laajemmin. 

Omaishoitajien kuntoutusta ja tukea sekä 
asiakasprosessia parannettiin. Omaishoidon 
päätöksentekoprosessi lyheni merkittävästi 
(2 kk    19 pv) Terveystarkastukset ja tuki- ja 
valmennuskäynnit aloitettiin. 
Henkilökohtaista budjetointia tarjotaan 
kokeiluna iäkkäille palveluja tarvitseville 
kotihoidon tai asumispalvelujen vaihto-
ehtona ja omaishoitoperheille 
palvelukokonaisuuden osana. 

Asiakasosallisuus Kyselyjä, vanhusneuvostoilla kehittäjiä 
mukana työpajoissa. Kehittäjäasiakkaita 
ja vanhusneuvostot toiminnassa 
mukana. Maakunnallinen suunnitelma 
(VaPl 5§) valmistui 2015. 

Kokemusasiantuntija koordinaattori otettu 
käyttöön. Kokemusasiantuntijoita mukana 
toiminnassa. Asiakasosallisuusohjelma 
valmistunut. Maakunnallinen vanhus- ja 
vammaisneuvosto perustettiin keväällä 
2018. Kehittäjäasiakkaita, 
kokemusasiantuntijoita ja vanhusneuvostot 
ovat mukana toiminnassa. VaPl5§ päivitys ja 
arviointi käynnistetty, jatkuu vielä 2019.. 

Perhehoito Perhehoitoa tarjolla niukasti Kiertäviä perhehoitajia koulutettu alueelle 
ja perhehoidon koordinaattoritoiminta 
käynnistynyt. Kiertäviä perhehoitajia 
alueella noin 39 ja toimeksiantosopimuksia 
noin 100. Ensimmäinen perhekoti avautui 
Imatralle  joulukuussa 2018.  

Henkilöstön ja 
asiakkaiden 
autonomiaa tukeva 
toiminta 

Keskitetty toiminnanohjaus ja alueelliset 
tiimit 

Aloitettu 2018 syksyllä autonomisen  
tiimityön jalkautuksen  hanke, jossa 
tavoitteena yhdistä ICT ratkaisut ja 
kotihoidon autonomiaa tukeva tiimityön 
mallin ja asiakkaiden autonomiaa tukeva 
toiminnan kehittäminen. 

Lääkehoidon ja 
lääkelogistiikan 
kehittäminen 

RAI arvioinnin yhteydessä lääkehoidon 
arviointi. 

RAI arviointien lisäksi otettiin kokonais-
lääkearviointi osaksi asiakkaan palvelu-
tarpeenarviointiprosessia 2018. Kokeiltiin 
uudenlaista asiakkaan toimintakykyä 
tukevaa lääkehoidon robotiikkaa. 

Muut muutokset Imatra liittyi palvelujen järjestämisen ja 
tuottamisen osalta Eksoten jäseneksi 
2016. Osaamisen vahvistamista ja 
henkilöstön osallistamista kokeiltiin 
arvoverkko-työkalun ja työpajojen avulla. 
Käynnistettiin vertaiskehittämisen 
seminaarit ja kutsuttiin mukaan muista 
maakunnista ja hoivayrityksistä. 

Osaamista vahvistettu verkkokursseilla, 
työpajoilla, ketterillä kokeiluilla ja jatkuvan 
parantamisen PAJA-toiminnalla. 
Vertaiskehittämisen seminaarit vuosittain. 
Kansainvälistä yhteistyötä lisätty 
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Muita iäkkäiden palvelujen arviointeja 2016 -2018. 

 
THL:n arviointiraportti (syksy 2018)  
 
Raportissa todetaan tiivistetysti seuraavaa:  

”Palvelurakenne oli maakunnista avopainotteisin. Ikääntyneiden 
palvelurakennetta voidaan kuvata sillä, kuinka suuri osuus paljon 
hoivapalveluja (joko ympärivuorokautista hoitoa tai intensiivistä 
kotihoitoa eli 60 kotihoidon käyntiä kuukaudessa) tarvitsevista asuu 
kotona. Paljon hoivapalveluja tarvitsevia 75 vuotta täyttäneitä oli Etelä-
Karjalassa hieman alle maan keskitason (12 %, koko maa 13 %). Heistä 
intensiivistä kotihoitoa saavia on maan eniten (43 %, koko maa 30 %).” 

”Ikääntyneiden palvelujen henkilöstöä kohdennettu kotihoitoon maan 
eniten. Alueen ikääntyneiden palvelujen henkilöstöstä 50 prosenttia (koko 
maa 34 %) on kotihoidossa. Tarkastelussa on mukana sekä julkiset että 
yksityiset palvelujen tuottajat.”  

”Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontahavainto raportin mukaan 
kotiin annettavien palvelujen riittävyydessä on Etelä-Karjalassa ollut 
puutteita, samoin hallintopäätösten kirjauksissa on parannettavaa. Lisäksi 
alueella on todettu olevan sosiaalityöntekijöiden rekrytointiongelmia.”  
 
”Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista vajaalla 
kolmanneksella (30,7 %) oli käyntimäärien (1-9 käyntiä/kuukausi) 
perusteella suhteellisen vähäinen palvelutarve. 75 vuotta täyttäneiden, 
omaishoidon tuella hoidettavien osuus (5,9 %) oli saavuttanut kansallisen 
5 prosentin tavoitetason. 75 vuotta täyttäneiden kotitalouksista 
kodinhoitoapua vuoden aikana saaneiden osuus vastaavan ikäisestä 
väestöstä on maan neljänneksi matalin (17,1 %, koko maa 18,4 %).”  
 
”Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen piirissä olevia 75 vuotta 
täyttäneitä asiakkaita on vastaavan ikäiseen väestöön suhteutettuna Etelä-
Karjalassa maan vähiten (5,6 %, koko maa 7,3 %). Vanhainkotien 75 vuotta 
täyttäneitä asiakkaita oli alueella keskimääräistä vähemmän (0,8 %, koko 
maa 1,4 %). Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaita alueella 
on maan neljänneksi vähiten”. 
 
”75 vuotta täyttäneitä monilääkittyjä ikääntyneitä eli vähintään 10 

lääkevalmistetta neljän kuukauden aikana hankkineita oli Etelä-Karjalassa 
vuonna 2017 vastaavan ikäiseen väestöön suhteutettuna maan toiseksi 
vähiten (9,5 %, koko maa 13,2 %). Iäkkäille sopimattomien lääkkeiden 
käyttö 75 vuotta täyttäneillä oli myös keskimääräistä vähäisempää.” 

 
”Asiakaslähtöisyyttä oli huomioitu Etelä-Karjalassa muun muassa niin, että 
asukkaiden vaikuttamiskeinot on kuvattu kuntien verkkosivuilla 
keskimääräistä useammin. Myös asukasosallisuus on keskimääräistä 
paremmin huomioitu Etelä-Karjalan kuntien toimintasuunnitelmissa. 
Erityisesti sosiaalihuollon palvelujen käyttäjät kokivat verrattain 
myönteisesti palvelujen asiakaslähtöisyyden (mahdollisuuden osallistua 
itseä koskevaan päätöksen tekoon vuorovaikutuksessa ammattilasten 
kanssa). Paljon palvelua tarvitsevista vanhuksista on kotihoidossa maan 
suurin osuus. ” 
 
”Influenssarokotuskattavuus maakuntavertailussa paras. 
Influenssarokotuskattavuus 65 vuotta täyttäneillä (57,7 %) ylitti selvästi 
maan keskitason (47,4 %) ja oli maakunnista korkein. Maakunta jää silti 
kauaksi EU:n neuvoston asettamasta yli 75 prosentin 
kattavuustavoitteesta. Rokotuskattavuuteen voi vaikuttaa tehostamalla 
ikääntyneiden terveyspalveluja ja terveyden edistämistä. 
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Alueen 65 vuotta täyttäneillä on vastaavan ikäiseen väestöön 
suhteutettuna kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja maan 
toiseksi vähiten.” 

 

   Kustannukset 
”Ikääntyneiden laitoshoidon nettokäyttökustannukset (54 euroa/asukas) 
olivat vuonna 2016 noin 37 prosenttia matalammat kuin maassa 
keskimäärin. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelujen 
(tehostetun palveluasumisen) nettokäyttökustannukset (306 
euroa/asukas) olivat kahdeksan prosenttia korkeammat kuin keskimäärin 
maassa. Kotihoidon nettokäyttökustannukset (246 euroa/asukas) olivat 
maan kolmanneksi korkeimmat, 42 prosenttia suuremmat kuin maassa 
keskimäärin. Muiden kuin edellä mainittujen ikääntyneiden palvelujen 
nettokäyttökustannukset (126 euroa/asukas) olivat 77 prosenttia 
suuremmat kuin maassa keskimäärin. Soten nettomenot ylittävät maan 
keskitason, mutta ovat tarvevakioituna maan matalimmat. (THL syksy 
2018).” 
 
 

Yhteenvetona raportissa todetaan: Ikääntyneiden palvelut Etelä-Karjalassa ovat 
hyvällä mallilla  

 Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on maan suurin.  

 Kotihoidon henkilöstön osuus ikääntyneiden palveluissa on maan 
suurin.  

 Palvelurakenne on hyvin avohoito suuntautunut.  

 Paljon hoivapalveluja tarvitsevia ikääntyneitä hoidetaan kotihoidossa.  

 75 vuotta täyttäneiden, omaishoidon tuella hoidettavien osuus ylittää 
valtakunnallisen viiden prosentin tavoitetason.  

 
 
Parannettavaa   

 Hallintopäätösten kirjaamisessa on parantamisen varaa.  
 

Kuvissa 3 - 6 on kuvattu kotihoidon, omaishoidon ja perhehoidon muutoksia 
asetettujen indikaattoreiden avulla eri maakunnissa vuosien 2016 ja 2017 aikana 
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Etelä-Karjalassa tavoitteet on saavutettu 
kaikilla indikaattoreilla mitattuna.  

 
 

 

 
   

Kuva 3. Kotona asuvat 75 täyttäneet maakunnittain 2016 ja 2018, % vastaavan ikäisestä 
väestöstä ja Kuva 4. kotona asuvat 80 vuotta täyttäneet maakunnittain 2016 ja 2018, % 
vastaava ikäisestä väestöstä 
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Kuva 5. Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % 
vastaavan ikäisestä väestöstä ja Kuva 6. perhehoidossa olleet iäkkäät 31.12 2016 
ja 2017, kunnan kustantamat palvelut.  
 

 

  Muut arviointiraportit: Vertaiskehittäminen ja NHG arviointiraportti 2018 
 

NHG:n arviointiraportissa todetaan, että vanhusten palvelut kehittyivät hyvin 
kustannusten näkökulmasta strategiakaudella 2013 -2018 kauden aikana tehdyn 
palvelurakennemuutoksen ansioista. Kustannusten kehitys 2013 -2015 
kasvuprosentti oli -1,9 % ja 2016 -2018 kasvuprosentti oli 0,8 %. Osa 
palvelurakennemuutoksen tuloksista käytettiin kotikuntoutuksen vahvistamiseen 
(NHG arviointiraportti 2018). Vanhusten palvelujen kustannukset ovat vuonna 
2018 vuoden 2013 tasolla palvelurakennemuutoksesta johtuen.  
 
 
 
 

2 IÄKKÄIDEN YHTEENSOVITETTU PALVELUKOKONAISUUS STRATEGIAKAUDELLA 
2019 - 2022 

2.1 Visio toimintakykyisenä kotona  

Eksoten strategiaa vuosille 2019 – 2022 päivitetään ja suunnitelma iäkkäiden 
palvelukokonaisuudesta siirtyy osaksi maakunnan palvelustrategiaa. Visio 
”toimintakykyisenä kotona” ja aiemman strategiakauden yhteydessä märitellyt 
arvot säilyvät myös uudessa strategiassa 2018 -2022. Vision toimeenpanossa 
uudella strategiakaudella tavoitteena on iäkkäiden integroitu palvelukokonaisuus, 
joka muodostuu 1) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, 2) arkipalvelujen 
toimivuudesta 3) 24/7 periaatteella toimivista kotiin vietävistä 
palvelukokonaisuuksista, johon sisältyy myös akuuttitilanteiden tuki ja 
lääkäripalvelut 4) toimintakyky tukevasta kuntouttavasta toiminnasta 5) 
monipuolisesta omais- ja perhehoidosta 6)  monipuolisista asumisen ratkaisuista 
sekä näitä kaikkia yhdistävästä 7) maakunnallisesta geneerisestä 
asiakasohjauksesta (yhteyskeskus-toimintamalli) ja 8) toimintaa tukevista ICT-
ratkaisuista.  Asiakkaiden ja henkilöstön osallisuutta ja autonomiaa tuetaan ICT 
ratkaisuilla, tietojohtamisen mallia ja ennakoivaa analytiikkaa (tekoälyä) 
hyödyntäen.  
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Etelä-Karjalassa osassa kuntia iäkkäiden määrän nousu on jo hidastunut, lähes 
pysähtynyt, mutta osassa kuntia ikääntyminen on vasta alkamassa. Haasteena 
alueella on väestön määrän väheneminen ja huoltosuhteen heikkeneminen. Sen 
vuoksi on tärkeää kehittää iäkkäiden palvelukokonaisuutta seuraavaan 
vaiheeseen. Helpot kehittämistoimet on jo tehty. Palvelustrategian painopisteinä 
ovat maakunnallisesti optimoitu palvelurakenne ja integraation syventäminen. 
Strategian rakentamisessa hyödynnetään digitalisaatiota ja keskeistä on 
asiakasohjauksen sekä asiakkuuden hallinnan vahvistaminen. Tavoitteena on 
siirtää iäkkäiden jatkuvaa palvelutarvetta hyvinvointia ja terveyttä edistävällä 
toiminnalla, ennakoivilla, mutta iäkkään osallisuutta ja toimintakykyä tukevilla 
ratkaisuilla (Kuvio 2 ) 
 

 

Kuvio 2. Keskimääräiset kustannukset, käynnit, asiakkaat – ikävuosittain palvelustrategian 
yhtenä lähtökohtana. 

     
Väestön ikääntymisen myötä kansalaiset käyttävät entistä laajemmin eri 
palveluntuottajien tarjoamia palveluja. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida 
entistä enemmän asiakkaan saamien palvelujen kokonaisuutta ja lisäarvon 
tuottamista (Tepponen 2009). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja 
palvelujen parantamiseksi vuosille 2017–2019 linjaa strategisia tavoitteita 
ikäystävälliselle palvelurakenteelle (STM 2017). 

 
Palvelujen saavutettavuus, digipalvelut ja ammattilaisten liikkuminen asiakkaan 
luo sujuvoittavat arkea. Yhdyskuntarakenteellisilla ratkaisuilla voidaan edistää 
hyvinvointia ja terveyttä. Palvelutuotannon tilaratkaisut synnyttävät myös 
säästöpotentiaalia silloin, kun ammattilaisten osaaminen on sijoitettu 
onnistuneesti palvelutarpeen näkökulmasta. Sosiaalista osallistumista 
mahdollistava ympäristö ja yhteisöllisyyttä vahvistavat toimintamallit voivat 
osaltaan lisätä hyvinvointia ja tukea kotona selviytymistä (Jolanki ym. 2017). 
 
Strategiakauden 2018–2022 iäkkäiden palvelukokonaisuuden ratkaisuja voidaan 
kuvata mallilla, jossa iäkkäiden palvelutarpeisiin haetaan ratkaisuja perustarpeiden 
ja mahdollistajien toimivasta kokonaisuudesta toimintaympäristö huomioiden. 
Keskeistä on asiakkaan autonomian tuki.  (kuva 5). Asiakkaiden perustarpeiden 
tyydyttämiseen haetaan ratkaisukeskeisiä toimintamalleja. Ne rakentuvat arjen 
palveluista ja ratkaisuista, joita digitalisaatio tukee. Hoiva ja hoitopalveluissa 
keskeistä ajatus: elämä edessä, hoiva ja hoito taustalla, joita palvelujen hyvä 
integraatio tukee. Hoiva ja hoito ovat vain osa asiakkaan palvelu- ja 
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ratkaisukokonaisuutta. Suuressa merkityksessä ovat asumisen, arjen palvelujen ja 
lähiympäristön tuki asiakkaan autonomialle, osallisuudelle ja toimijuudelle.  Mallin 
toimivuutta arvioidaan hyödyntäen tietojohtamisen mallia hyödyntäen. Kuvassa 7 
on tiivistetty tavoiteltavan integroidun palvelukokonaisuuden osa-alueita. 
 
 
 

 
 
Kuva 7. Ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuus osa-alueittain 
 
 

 

2.2 Väestön muutokset  

Iäkkäiden osuus koko väestöstä Etelä-Karjalassa on n. 26%, ja osuus tulee 
kasvamaan v. 2030 mennessä 5 %-yksiköllä (31 %). Iäkkäistä nuorimmat 65-74 –
vuotiaat vähenevät n. 7 % vuoteen 2030 mennessä (20 % v. 2040 mennessä). Sen 
sijaan ikäluokka 75-84 lisääntyy 47,4 % ja yli 85-vuotiaat 35,6 %. Vuodesta 2030 
vuoteen 2040 ikäluokka 75-84 vähenee 7 % ja yli 85-vuotiaat kasvavat vielä 50 %. 
Vuonna 2030 85+ -ikäluokan osuus on 5 % väestöstä. Ikäluokkien 65-74 ja 75-84 
osuus on 26 %. v. 2017 jokaista iäkästä (65+) kohtaan on ollut 1,9 työikäistä ihmistä. 
V. 2030 työikäisiä on alle 1,5 iäkästä ihmistä kohti. Vanhusten osuus työikäisiä 
kohden tulee kasvamaan 15 %-yksikköä vuoteen 2030 mennessä. 
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Taulukko 3. Iäkkäiden määrä 2017  ja muutokset Etelä-Karjalassa  2030 ja 2040. 

 

 

2.3 Kustannukset ja rahoitus 

Taulukossa 4 on kuvattu sote-tietopakettien kautta kustannusten muutosta 
vuosien 2016 ja 2017 välillä ja taulukossa 5 toimintotason tiedot 2017. Iäkkäiden 
palveluiden kustannuksista suurin osa sisältyy hoito ja hoivapalvelujen 
tietopakettiin. Se on kustannuksiltaan suurin tietopaketti. Siihen sisältyy myös 
erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito yli 75- vuotiaiden osalta. Vuodesta 2016 
vuoteen 2017 asiakasmäärä on kasvanut noin 8000. Asiakasta kohden 
bruttokustannukset ovat noin 8300 € ja nettokustannukset noin 6900€.  

Taulukko 4. Tietojohtamisen mallilla tarkastellut kustannukset tietopakeittain 

 

Toiminnoittain tarkasteltuna kalleimman toiminnon muodostaa 
ympärivuorokautinen hoito, jonka nettokustannukset eri asiakasta  kohden ovat 
16 236€/v. Sen sijaan hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen ja asiakas- ja 
palveluohjaus ovat alle 1000 €/asiakas/vuosi. 

Taulukko 5. Tiedot toimintotasolla 2017 
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Etelä-Karjalan alueella iäkkäiden sote-palvelujen toimintakulut  kasvavat väestön 
ikääntyessä ja asiakasmäärän kasvaessa. Jos toimintakulujen kasvussa ottaa 
huomioon vain väestörakenteen muutoksen ja verrataan akuuttissairaalan 
kokonaiskustannuksia hoivan (asumispalvelut ja kotihoito)  kustannuksiin, hoivan 
kustannukset ohittavat akuuttisairaalan kustannusten kasvun noin 2030. 

 

Kuvio 3. Etelä-Karjalan arvioinut  toimintakulujen ja ikäryhmine muutokset 2030 
mennessä. 

Kustannuksia on tarkasteltu myös suhteessa asukkaisiin. Taulukossa 6 on kuvattu 
kustannuksia nykyisillä keskimääräisillä kustannuksilla ja peilattu niitä väestö- ja 
asiakasrakenteeseen.    

 

Taulukko 6. Arvioidut kustannukset per asukas 2017, 2030 ja 2040. Skenaariossa 
muita muutoksia kuin asiakasmärät ei ole huomioitu. 

Vaikka asukaskohtaiset kustannukset eivät juurikaan muuttuisi, kustannukset 
kasvavat, koska erityisesti iäkkäimmissä ikäryhmissä kasvu on suurinta (Kuvio4.) 

-10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 %

0 - 5

16 - 24

65 - 74

85 -

E-K:n toimintakulujen ja ikäryhmien 
muutokset -2030

Toimintakulujen muutos Ikäryhmän muutos
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Kuvio 4. Esimerkki asiakastarpeen kasvusta hoivapalveluissa 

 

2.4 Tavoitteet palvelurakenteelle  

Palvelurakennetta on tavoitteena edelleen kehittää avopainotteiseen suuntaan. 
Palvelurakenteellisena tavoitteena on, että ympärivuorokautisen pitkäaikaisen 
tehostetun palveluasumisen määrä vähenee vuoteen 2020 mennessä kaikissa 
kunnissa niin että yli 75 vuotiaista vain 3-4 % on sen piirissä. Myös 
ympärivuorokautisen hoitoajan lyhenemistä tavoitellaan niin, että se vuonna 2020 
olisi keskimäärin 2 vuotta. Erityinen paino ympärivuorokautisen hoidon 
järjestämisessä on yli 85- vuotiaiden osalta. Tämä edellyttää erilaisten 
asumisratkaisujen ja kotona asumista tukevien ratkaisujen sekä palvelujen 
kehittämistä.  

Kehittämispotentiaalia on myös hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä  
edistävien kuntouttavien lyhyiden interventioiden vahvistamisessa. Ennakoiva 
toiminta ja digitaaliset palvelut on saatava vahvemmin osaksi koko 
palvelujärjestelmän toimintaa (järjestöt, yritykset, terveysasemat, päivystys, 
sairaala). Toimintakyvyn ylläpito ja kuntouttavat toimet on aloitettava riittävän 
aikaisin. 

Erityisenä painopisteenä on iäkkäiden ja ammattilaisten autonomian 
vahvistaminen. Kulttuurin muutos vaatii aikaa ja muutoksiin on varauduttava 
riittävän ajoissa. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat asiakkaan tavoitteeseen ja 
voimavaroihin perustuvat kuntouttavat interventiot ja palvelukokonaisuuden 
koordinaatio sekä digitaaliset ratkaisut.  Ennakkovaikutusten arviointi kohdistuu 
strategian ja palveluverkon suunnittelussa myös ikäihmisten palveluihin. Sen 
osana vanhusneuvostot arvioivat aiemman suunnitelman toteutumista ja oman 
kuntansa ikäystävällisyyttä. 
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Taulukko 7. Yli 75 -vuotiaiden määrän muutos Etelä-Karjalassa 2007 -2040 

(Etelä-Karjalan kuntien talouden tila ja tulevaisuus. Perlacon: Eero Laesterä HT, Tuomas 
Hanhela KTM, 4.12.2018) 

 

 

Taulukko 8. Määrälliset tavoitteet asumispalvelujen osalta palvelurakenteelle 
vuoteen 2025 

Asumispalvelut 2018 2019  2020  2022 2025 

Ympärivuorokautinen tehostettu 
palveluasuminen, % + 75 

5,25 4,9 4,5 4 3 

Kevyempi asuminen (palv.as, 
tukipalveluin tuettu as, ryhmäas), % +75 

2,1 2,2 2,3 2 2 

Ohjattu senioriasuminen, % + 75 0,4 0,5 0,6 0.8 1,0 

Yhteensä, % +  75 7,75 7,6 7,6 6,8 6,0 

 

Esitetyllä palvelurakenteen muutoksella olisi mahdollista varautua tulevaan 
palvelutarpeen kasvuun ja hillitä kustannusten kasvua ja muuttaa samalla 
iäkkäiden palvelurakennetta toimintakykyä tukevaksi. Laskennallinen 
kustannussäästö vuonna 2020 on noin 600 000 €/vuosi ja vuoteen 2022 
noin 1 100 000 €/vuosi sekä 2025 noin 3,1 miljoonaa €/vuosi. 

Jatkuvan kotihoidon osalta laskettiin NHG selvityksessä skenaario mallista, jossa 
kotihoitoon otettaisiin käyttöön vielä vahvemmin toimintakykyä tukevat mallit ja 
hyödynnettäisiin digitalisaatiota. Laskennassa käytettiin vertaiskehittämisen 
yhteydessä laskettuja kustannuksia eri segmenteille (NHG 2018). Luokka 1 
tarkoittaa että asiakkaalla on vain vähäinen palveluntarve  ja luokka 2 haastetta 
arjen askareissa. Mitä suurempi luokka, sitä enemmän tarvitaan apua. Luokka 3 
poikkesi siten, että asiakkailla oli fyysisiä ongelmia ja lievä kognition ongelma, 
mutta tämä ryhmä oli vuorokausihinnaltaan yhtä kallis kuin ne ryhmät joissa oli 
enemmän avun tarvetta. Ryhmässä 4 asiakkaat olivat liikkuvia, mutta heillä oli 
kognition ongelma. Tämä ryhmän kustannukset olivat lähellä ryhmien 1 ja 2 
vuorokausikustannuksia. 
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Taulukko 9. Jatkuvan kotihoidon skenaariolaskelma uusista malleista. 

Säännöllinen kotihoito 

Kotihoidon asiakkaiden 
palvelutarve eri RAI- 
asiakassegmenteissä,  

2017 

Asiakkaat, 
% 

2017 

Asiakasmäärä 

(yht.1800) 

Uudet kuntouttavat mallit 2022 

Muutokset segmenttien 
suhteessa 

Edullisimmat segmentit 
1,3,4  

n.30€/vrk 

900€/kk 

40% 720 70% 1260 

Kalliimmat RAI- 
segmentit 4,5,8 

n.70€/vrk 

2100€/kk 

60% 1020 30% 540 

Kustannukset yhteensä noin 35 milj€ arvioitu 27,2 milj€ 

Arvioitu 
säästöpotentiaali  
uusilla malleilla  

noin 8 milj€ 

 

Sekä kotihoidon että asumispalvelujen rakennemuutokset edellyttävät eri 
toimijoiden toimenpiteitä iäkkäiden palvelukokonaisuuden edelleen 
kehittämiseksi.   

Omaishoidon kattavuus on jo nyt valtakunnallisesti korkea. Tavoitteena on pitää 
se nykytasolla, noin 5% iäkkäiden määrästä. Perhehoidon osalta tavoitteena on 
lisätä sekä sen kattavuutta että monipuolisuutta.  Omaishoidossa tavoitteena on 
lisätä tukimuotoja turvaamaan  heidän jaksamisensa lisäämällä erityisesti kotiin 
annettavaa monipuolista ja yksilöllistä tukea esimerkiksi sijaishoitajien ja 
kiertävien perhehoitajien palvelujen turvin.   
 

Taulukko 10. Omais- ja perhehoidon tavoitteet 

Osuus + 75 määrästä 2018 2020 2025 

Omaishoito, % 4.7 5 5 

Perhehoito, % 0,5 1,5 2 

Kiertävät 
pehehoitajat/määrä 

36 44 50 

 

Digitalisaatiota lisäämällä on mahdollista parantaa kotihoidon palveluprosessia. 
Kotihoidon käyntien lukumäärä on vuodessa noin 1,3 miljoonaa. Esimerkiksi 
lisäämällä virtuaalikäyntejä saadaan asiakkaille enemmän aikaa ja käyntejä samalla 
kustannuksella. Kaikille asiakkaille virtuaalikäynnit eivät sovellu, mutta osana 
asiakkaan palvelukokonaisuutta niitä voidaan hyödyntää osan asiakkaista 
palveluprosessissa. Myös omaiset hyötyvät voidessaan käyttää samoja yhteyksiä. 
Digitalisaaton hyödyntäminen edellyttää panostusta laitteisiin ja niitä tukeviin 
tukipalveluihin ja osaamisen varmistamiseen. Tällä hetkellä Eksoten alueella 
virtuaalikäyntejä tehdään noin 5,7 % kaikista kotihoidon käynneistä. Kontakteja 
kuukaudessa on noin 7500.   Jos yhden virtuaalikäynnin pituus on keskimäärin 5 
minuuttia + kirjaaminen 5 minuuttia,  ja yhden asiakaskäynnin kesto asiakkaan 
luona on keskimärin 18 minuuttia + matkat 12 minuuttia = 30 minuuttia.  



20 (28) 
 

 

Korvaamalla fyysisiä käyntejä virtuaalikäynneillä noin 20 % käynneistä saadaan 
samoilla resursseilla  noin 30 000 kontaktia/kk  lisää.  Tämä edellyttää resurssien 
siirtoa virtuaalikäynteihin. 

Edellä esitetyistä toimenpiteistä saavutettavilla säästöistä on osa sijoitettava näitä 
tukeviin toimenpiteisiin. Lisäksi tarvitaan eri toimijoiden sitoutumista yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. Erityisen tärkeää on kehittää monikäyttöisä 
taajamakortteleita ja oma ehtoista asumista hyödyntäen toimintakykyä tukevia ja 
kuntouttavia toimintamalleja. Taulukossa 11. on kuvattu iäkkäiden 
palvelukokonaisuuden kehittämistä tukevia tavoitteita, toimenpiteitä ja niiden 
toivottuja vaikutuksia. Taloukossa esitetyt toimenpiteet tukevat palvelurakenne 
muutoksen toteutusta, mutta edellyttävät alkuvaiheessa investointia sitä tukeviin 
ratkaisuihin.  

Taulukko 11. Toimenpiteet, joita tarvitaan palvelurakenteen muutoksen 
toteuttamiseksi. 

Osa-alue Tavoite Toimenpide Oletetut 
vaikutukset 

Hyvinvoinnin ja 
terveyden 
edistäminen 

Iäkkäiden hyvinvoinnin 
parantaminen 
(uni, ravitsemus ja liikunta) 

Oma hyte tiimi. 
Uudet ryhmämallit 
riskiryhmille 
interventiot, 
elintapaohjaus 

Kohdentaminen 
parempaa. 
Toimintakyky pysyy 
ennallaan tai 
paranee 

Toimintakyvyn 
tuki ja kuntoutus 

Lisätä iloa ja elämää vuosiin. 
Vahvistaa toimintakykyä 
arjessa selviytymiseen. 
Nopeuttaa toipumista.  

Lisätään 
kotikuntoutusta           
3 HTV/V  
2020 - 2022 

Toimintakyvyn 
paraneminen niin 
että asiakas tarvit-
see vähemmän 
apua  

Kotona asumisen 
turvallisuus  

Kotona asumisen 
turvallisuutta lisätään 

Pelastuslaitoksen 
kanssa jatketaan 
aktiivista yhteistyötä 
kotien turvallisuuden 
parantamiseksi. 

Asiakkaiden 
luottamus 
avunsaantiin 
paranee. 

Keskitetty 
asiakasohjaus 

Asiakkaiden ohjaaminen 
paranee. Integraatio 
syvenee. Palvelutarpeen 
arviointi nopeutuu 

PTA tiimi. 
Moniammatillinen 
arviointi. Keskitetyt 
ratkaisut  

Kustannukset ja 
päällekkäisyydet 
vähenevät 

Arkipalvelut Kohtuuhintaiset yhteisölliset 
ruokailut kaikkiin arkipäiviin 

Lähipalvelujen esim. 
kauppojen 
hyödyntäminen 

Yhteisöllisyyden 
lisääminen, 
aktiivisen arjen 
lisääminen 

Lääketieteellinen 
hoito  

Parempi terveydentilan 
tasapaino 

Vastuulääkärit ja 
geriatriset hoitajat 
paljon palveluja 
tarvitseville, 
hoitolinjaukset 

Sairaala ja 
päivystyskäynnit 
vähenee 

Yhteisön tuki Omaisten / läheisten roolin 
roolin ja osallisuuden 
vahvistaminen ikäihmisten 
arjessa 

Omaisten/läheisten, 
asiakkaan ja 
ammatti-laisten 
välisen tiedon kulun 
lisääminen 
digitaalisesti 

Omaisten/läheisten 
osallisuus asiakkaan 
arjessa helpottuu ja 
todennäköisesti 
lisääntyy, työnjako 
ja tiedonkulku 
helpottuu 

Liikkuminen  Kaikilla iäkkäillä on 
mahdollisuus liikkumiseen  

SHL mukaisen 
liikkumisen tuen 
perusteita 
muutetaan siten, 
että kaikilla iäkkäillä 
on mahdollisuus 
vähintään kaksi 
kertaa viikossa 
osallistua kodin 

Yhteisöllisyyden 
lisääminen, 
aktiivisen arjen 
lisääminen 
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ulkopuoliseen 
toimintaan 
(kimppakyydit ym. 
ratkaisut) 

Toimiva kotihoito Virtuaalikäyntien  ja  muiden 
teknologialaitteiden  lisäämi
nen osaksi 
ympärivuorokautista 
kotihoitoa 

Digitaalisuuden, 
teknologian 
lisääminen 
Autonomiset tiimit 

Yhteisöllisyyden 
lisääminen, aktii-
visen arjen ylläpito 
ohjauksen ja neu-
vonnan avulla, 24/7 
pitkäaikaishoidon 
tarvetta 
myöhennetään 

Muistisairaat Muistikuntoutuksen 
lisääminen 

Muistokuntoutus 
osaksi jokaista 
kohtaamista 

Asiakkaan oman 
elämän hallinta ja 
toimintakyky 
säilyvät pidempään 

Omaishoito Omaishoidossa olevien 
määrä pysyy ennallaan 
noin 5% 

Omaishoitajien 
ohjausta ja 
neuvontaa 
kuntouttavien 
toimintamallien 
käyttöön lisätään 

Ympärivuorokautise
n pitkäaikaishoidon 
tarvetta 
myöhennetään, 
omaishoitajat 
jaksavat paremmin 

Perhehoito Perhehoidon lisääminen 
Kiertävien perhehoitajien 
toimintamallia edelleen 
kehitetään 

Pitkäaikaista ja 
lyhytaikaista 
perhehoitoa 
lisätään, perhehoita-
jia kotihoidon tukena 
lisätään 

Ympärivuorokauti-
sen 
pitkäaikaishoidon 
tarvetta 
myöhennetään 

Asumisen 
ratkaisut 

Ohjatun senioriasumisen 
lisääminen ja tavallisen 
vuokra-asuntojen 
lisääminen lähelle palveluja 

Kaavoitus, vuokra-
asunnot 

Yhteisöllisyyden 
lisääminen, 
aktiivisen arjen 
lisääminen 

 

 

3 OSALLISUUS, YHTEISTYÖ JÄRJESTÖJEN, YRITYSTEN JA VANHUSNEUVOSTOJEN 
SEKÄ VAPAAEHTOISTEN KANSSA   

 
Eksotessa on valmistunut osallisuusohjelma ja kokemusasiantuntijatoiminta on 
käynnistynyt 2018. 
(http://www.eksote.fi/eksote/osallistu-ja-vaikuta/Sivut/default.aspx).  Myös VATE 
valmistelun yhteydessä osallisuusohjelmaa on rakennettu laajemmin osana uuden 
maakunnan valmistelua (https://www.ekarjala.fi/maakuntauudistus/osallistu-ja-
vaikuta/). 

 
Vanhuspalvelulain 5§:n mukaan kunnan tulee laatia suunnitelma toimenpiteis-
tään, jotka koskevat ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn 
ja itsenäisen suoriutumisen tukemista.  

Suunnitelman tulee sisältää seuraavia asioita:  

o arviointi ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilasta  
o tavoitteiden määrittely ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja 

palvelujen kehittämiseksi - toimenpiteiden määrittely eli miten kunta vastaa 
tavoitteiden toteutumisesta  

o voimavarojen arviointi, joita tavoitteiden toteutuminen edellyttää  
o eri toimialojen vastuiden määrittely, mikä taho toteuttaa mitäkin  

http://www.eksote.fi/eksote/osallistu-ja-vaikuta/Sivut/default.aspx
https://www.ekarjala.fi/maakuntauudistus/osallistu-ja-vaikuta/
https://www.ekarjala.fi/maakuntauudistus/osallistu-ja-vaikuta/
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o määrittely, miten kunta toteuttaa yhteistyötä eri toimialojen, julkisten tahojen, 
yritysten sekä järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.  

Kuntien on kuultava ikääntyneitä jo toimintojen ja palvelujen suunnitteluvaiheessa. 
Vanhuspalvelulaki edellyttää, että kaikissa kunnissa toimii vanhusneuvosto (voi 
toimia myös vammais- ja vanhusneuvosto tms. nimellä) ja kunnan on huolehdittava 
vanhusneuvostojen toimintaedellytyksistä. 

Ensimmäinen vanhusneuvostojen yhteinen vanhuspoliittinen ohjelma valmistui 
Etelä-Karjalassa 2015 ja vanhusneuvostojen yhteisiä tapaamisia on pidetty 1-3 
kertaa vuodessa. Kuntien vanhusneuvostot ovat vuorotelleet ohjelman 
valmistelussa ja koollekutsumisessa. Osana maakunnallista osallisuustyötä 
perustettiin maakunnallinen vanhusneuvosto vuoden 2018 keväällä.  Kesän ja 
syksyn aikana vanhusneuvostot ovat arvioineet kuntien ikäystävällisyyttä ja 
suunnitelman toimeenpanoa.  Arviointia ja uuden suunnitelman valmistelua 
jatketaan vielä vuoden 2019 aikana (liitteenä alustava arvio maakunnan 
ikäystävällisyydestä. Arvioinnista puuttuu vielä osan kuntien arvioinnit). 

Järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Etelä-Karjalan alueella toimii 
järjestöagentti, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Eksotessa on myös 
järjestötyön ja vapaaehtoistyön koordinaattori. Lisäksi sote-koordinaattori 
koordinoi yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Yritykset ovat olleet mukana 
muun muassa eOhjat -hankkeen (henkilökohtainen budjetointi kokeilu) 
ohjausryhmässä ja yhteisiä työpajoja on järjestetty useissa hankkeissa. 

 

4 VATEVALMISTELU 

Maakunnassa valmistellaan strategiaa ja palvelustrategiaa. Eksotessa 
valmistellaan strategian päivitystä vuosille 2019 – 2022. Sen painopisteitä ovat 
maakunnallisesti optimoitu palvelujärjestelmä, integraation syventäminen, 
varautuminen toimintaympäristön muutoksiin (valinnanvapaus ja suoranvalinnan 
palvelut) sekä asiakasohjauksen ja asiakkuuden hallinnan kehittäminen. 
Toimeenpano-ohjelma valmistuu alkuvuodesta 2019. Iäkkäiden 
palvelukokonaisuus siirtyy osaksi maakunnallista palvelustrategiaa. 
 
HYTE-toiminta on toiminut maakunnallisesti jo useiden vuosien ajan. Maakunnassa 
on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori, maakunnassa on 
yhteinen HYTE-työryhmä ja kunnissa toimii omat ryhmät. Maakunnalla on oma 
HYTE-suunnitelma. Sote- ja maakuntavalmistelua tehdään maakunnallisessa 
työryhmässä. 
 
 

5 TIETOJÄRJESTELMÄT JA KOKONAISARKKITEHTUURI 

Kokonaisarkkitehtuuri on tapa kuvata organisaation toimintaa ja prosesseja, 
sovelluksia ja tietovirtoja, teknologiaa esim. IT infraa. Kokonaisarkkitehtuurin 
tavoitteena on helpottaa toiminnan tarpeiden kuvaamista liiketoiminnan tarpeita 
vastaavan tietojärjestelmäkokonaisuuden tekemiseksi.  
 
Eksoten alueella on yhteiset potilas- ja asiakastietojärjestelmät sekä 
prosessiohjelmat. Tietojohtamisen malli, jonka avulla voidaan yhdistää 
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sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kustannus ja 
toimintatietoja, mahdollistaa monipuolisesti iäkkäiden palvelujen kehittämistä ja 
mm. vaikutusten arviointia. 

 
Seuranta- ja vaikuttavuusindikaattoreita valmistellaan. Sote-asiakuuden hallinnan 
ohjelman käyttöönottoa ja kehittämistä valmistellaan. Nyt käytössä SBM alusta ja 
siihen liittyvät asiakkuudenhallinan prosessiohjausvälineet. UNA- valmistelussa 
ollaan mukana.  

 
Kotihoidon toiminnanohjauksessa on käytössä Hilkka-ohjelma. Sillä hoidetaan 
kotihoidon käyntien ohjelmointi. Hilkan kanssa yhdessä käytössä ovat sähkölukot, 
matkalaskujen siirtyminen Populus- matkalaskutusjärjestelmän sekä ja työajan 
siirtyminen Titania järjestelmään. Palvelusteleissä käytössä on Effector- 
järjestelmä, yksityiset palvelut ovat Iso-Apu palveluhakemistoon liitetyssä 
karttaohjelmassa. Yksityisiä palveluntuottajia on alueella n. 200, joista 
palveluseteliyrittäjiä noin 120 ja tukipalveluntuottajia noin 130. Virtuaalikäynteihin 
käytetään Videovisit ohjelmaa. Tietojohtamiseen on käytössä TIJO-malli, jonka 
avulla voidaan tarkastella käynti- ja kustannustietoja asiakasryhmittäin. KODA 
konsortiossa, jossa mukana yrityksiä sekä yliopisto ja ammattikorkeakoulu, on 
kehitetty loogista arkkitehtuuria yhdessä yritysten kanssa. IoT- alustaa 
kilpailutetaan parhaillaan. Sen avulla saadaan käyttöön erilaisia sensoreita. 
Tekoälyn/oppivan analytiikan avulla lähdetään arvioimaan paljon palveluja 
tarvitsevien ryhmän segmentointi ja muuta ennakointia. Kuvissa 8-10 on 
esimerkinomaisesti  kuvausta loogisesta alustapalvelun  arkkitehtuurista, 
kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän integraatioista ja asiakkuudenhallinnan 
prosessiohjauksen arkkitehtuurista.  

 
 
Kuva 8. KODA-alustapalvelun looginen arkkitehtuuri 
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Kuva 9. Kotihoidon toiminnanohjauksen integraatioiden sisältöjä.  

   

 

Kuva 10.  Eksoten asiakkuudenhallinnan  prosessiohjauksen  arkkitehtuurista 
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6 ENNAKKOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA RISKIEN HALLINTA  

Ennakkovaikutusten arviointi on vielä keskeneräinen.   

 

7 VIESTINTÄ JA JUURRUTTAMINEN 

 
Viestintä toteutettiin osana maakunta uudistuksen viestintäsuunnitelmaa.  
Hankkeilla on omat viestintäsuunnitelmat. Osa viestinnästä tapahtui Eksoten 
normaaliviestinnän keinoin. Muutosagenttiverkosto oli yksi viestintää vahvistava 
kanava. Alueella olemassa olevat useat toimija- ja yhteistyöverkostot tukivat 
vaikuttamista ja viestintää. Muutosagentti osallistui aktiivisesti tilaisuuksiin, jossa 
käytiin vuoropuhelua iäkkäiden palveluista.  

 
Vanhusneuvostojen kanssa on sovitut yhteiset tapaamisen ja valmistelu yhdessä 
maakuntavalmistelun kanssa. Maakunnallinen vanhusneuvosto perustettiin 
vuonna 2018. . 

 
Hankkeen aikana järjestettiin yhteisiä seminaareja ja tapahtumia, kirjoitetaan 
artikkeleita ja viestitään somessa. Henkilökohtaisesta budjetista järjestettiin 
kansalaisille tilaisuus, joka videoitiin. Viestintä kytketään osaksi maakunnan sote-
muutos viestintää. Kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään. Iäkkäiden 
palvelukokonaisuutta esiteltiin hankkeen aikana Pariisissa ja Storumanissa sekä 
vierailujen yhteydessä eri ryhmille. 
 

Tapahtumat ja julkaisut  
 

 Asumisen seminaari Lappeenrannan vanhusneuvoston järjestämä, 
tammikuu 

 Opintomatka Hollantiin, matkaraportti 2017 

 Mentorointi Hyvinvointi Hacaton 2016 ja 2017 

 Suurten kuntien sote-johtajat; esittely ”Päivystys olohuone”-mallista 

 Ylihoitajapäivät 2/2017 esittely iäkkäiden palveluista ja tietojohtamisesta 

 AVI- tilaisuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, tietojohtamisesta 
2017 

 Eksote seminaari (Connect) 19–20.4.2017, hyvinvointiteknologian 
käyttöönotto, Pohjoismainen yhteistyö (osallistujia n. 50 eri puolelta 
Suomea ja eri yrityksistä) 

 työpajat palveluneuvonta ja hyvinvointiteknologian käyttöönotto 

 Artikkeli Vanhustyölehdessä 3/2017(Tolonen Eija ja Tepponen Merja) 

 Työpajat, Täytyy ja Ossi hankkeiden kanssa 

 Vanhustyön Gaala, puheenvuoro, Mikkeli 2018 

 KUKKO-hankkeen seminaari, puheenvuoro, Jyväskylä 3.5.2018 

 Muistikonferenssi 2018, puheenvuoro asiakasohjauksesta 

 Kotisairaala: Duodecim julkaisu. Artikkeli liikkuvista palveluista 
kotisairaalakirjassa 

 Kärkihankkeiden digiseminaari 2018 
 

Kainuun ja Etelä-Karjalan I&O Muutosagenttien tehtävänä on ollut myös tukea 
muita maakuntia iäkkäiden palvelukokonaisuuden muodostamisessa. Sitä on 
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toteutettu mm. kertomalla kokemuksista muutosagenttien tapaamisessa ja 
jakamalla dokumentoitua tietoa.   
 
Etelä-Karjalan iäkkäiden ja kuntoutuksen henkilöstö on osaltaan ollut tukemassa 
muutostyötä muun muassa järjestämällä seminaareja 2016 ja 2017 alueella 
aiheena mm. palvelurakenteen muutos, kotikuntoutus, ”päivystys olohuoneessa”- 
akuuttien tilanteiden kotihoidontukimalli sekä tietojohtaminen ja asiakkuuden 
hallinta. Osallistujia seminaareissa ollut yhteensä noin 200. Lisäksi olemme 
vierailleet useiden eri maakuntien I&O hankkeiden työpajoissa ja tilaisuuksissa 
kertomassa malleista. Samoin olemme pyydetysti pitäneet puheenvuoroja 
valtakunnallisissa tapahtumissa. Kotikuntoutuksen käyttöönotosta on laadittu 
opas ja kotikuntoutuksen malli on otettu esimerkiksi myös kuntoutuskomitean 
mietinnössä. I&O- hankkeiden kotikuntoutusmalleista osa  pohjautuu Eksotessa 
kehitettyyn kotikuntoutuksen malliin.  
 
 
 
 

8 YHTEENVETO   JA POHDINTA   

LÄHTEET  
 
I&O  hankesuunnitelma  
 
I&O hakujulistus 
 
Ikäystävällisen Savitaipaleen taajaman konsepti ja ideasuunnitelma. Loppuraportti MerArkkitehdit Oy 
19.10.2018 
 
Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö Erja Rappe, Helinä Kotilainen, Jere Rajaniemi, Päivi Topo 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161060/YO_2018_Muisti_ja_ikaystavall_asuminen
_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
NHGvertaisarviointi ja muut arviointiraportit 2018. Saatavana pyydettäessä kooste.  
 
Tepponen ym. Uudistuva palvelukokonaisuus Kuntouttavat toimintamallit iäkkäiden palveluissa (TEAS) -
hankkeen loppuraportti 31.10.2017 https://vnk.fi/julkaisu?pubid=22302 
 
Tepponen Merja. Liikkuvan palvelun toimintamalli Etelä-Karjalassa, teoksessa Pöyhiä Reino, Guldogan Eeva, 
Vanhanen Aija. Kotisairaala. Duodecim 2018.    
 
THL-raportti: Sosiaali- ja terveyspalvelut : Etelä-Karjala : Asiantuntija-arvio, syksy 2018 
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tietopohja-ja-arviointi/arviointi/arvioinnin-harjoitus-syksy-2018- 
 
 
LIITTEET 

Ikäystävällinen kyläpiha palvelukonseptin loppuraportti 1/2018 
 
Ikääntyneiden asumispalvelujen ulkoistamisstrategia (17.8.2018). Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä 
 
Seniori- ja yhteisöasumisen raportti 2017. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  
 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161060/YO_2018_Muisti_ja_ikaystavall_asuminen_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161060/YO_2018_Muisti_ja_ikaystavall_asuminen_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vnk.fi/julkaisu?pubid=22302
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tietopohja-ja-arviointi/arviointi/arvioinnin-harjoitus-syksy-2018-
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Karttoja 
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Liitekuva 1. Vanhusneuvostojen ikäystävällisen maakunnan arviointi 2018. Asteikko 1-3, Paras on 3.  

 

 


