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Yhteenveto: Palvelupolun yleinen kuvaus  
 

Mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on tärkein varautumistoimi ikääntyvässä 

maakunnassa. Tämä edellyttää kunnilta esteettömiä ja turvallisia asumis- ja elinympäristöjä ja ikääntyneeltä 

itseltään aktiivista ja osallistuvaa elämäntapaa.  

Kuntayhtymän yleinen palveluneuvonta ja sähköiset palvelut tukevat asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja 

omahoitoa. Myös senioripisteet ja ikääntyneiden terveystarkastukset ovat kotona asumisen tukena jo ennen 

asiakkuuden alkamista. 

Asiakasohjaus on tukena, kun ikääntynyt tarvitsee apua arjessa pärjäämiseen. Asiakkaalle räätälöidään hänen 

tarpeensa mukaiset palvelut – usein aluksi riittävät erilaiset tukipalvelut ja/tai omaishoito. Tavoitteena on 

aina mahdollisimman itsenäinen selviytyminen. Asiakasohjaus vastaa palvelutarpeen arvioinnista, 

hallinnollisista päätöksistä ja asiakassuunnitelmasta seurantoineen. 

Ennen säännöllisen kotihoidon aloittamista asiakas on kotiuttamistiimin asiakkaana kuntouttavalla 

arviointijaksolla. Arviointijaksolla kartoitetaan asiakkaan toimintakyky ja voimavarat, joiden perusteella 

arvioidaan hänen palvelujen tarve. Toiminnanohjaus järjestää asiakkaan tarvitseman kotihoidon 

asiakassuunnitelman mukaisesti. Jokaisella asiakkaalla on nimetty omahoitaja ja kuntoutumissuunnitelma, 

jonka toteutumista seurataan. Jokaisella asiakkaalla on käytössään oma etälääkäri 24/7. Digitaaliset ratkaisut 

tukevat enenevässä määrin kotona asumista, kuten virtuaalikäynnit, lääkerobotti jne.  

Akuuttitilanteissa ja/tai sairauden hoidon niin vaatiessa käytettävissä on yleislääketieteen tai tarvittaessa 

erikoissairaanhoidon osastohoito. Hoito on aina kuntoutumista edistävää ja kotiuttamispäivä suunnitellaan 

heti hoitosuunnitelmaa tehdessä. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osaamisen käyttö on 

aiempaa integroidumpaa.  

Osastohoidon jälkeen tai vaihtoehtona osastohoidolle tai toimintakyvyn muutoin laskettua, kotiin voidaan 

järjestää kotisairaalan palveluja tai tehostetun kotikuntoutuksen jakso mahdollistamaan kotona asumisen 

jatkuminen.  

Mikäli kotiin järjestettävät palvelut eivät enää ole riittäviä asiakkaan turvalliseen kotona asumiseen, 

ympärivuorokautista hoitoa järjestetään joko tehostetun palveluasumisen yksikössä tai perhehoidossa. 

Ympärivuorokautisen hoidon tarve arvioidaan kuntouttavassa jaksohoidossa. Palveluasumisen asiakas 

kuuluu etälääkäripalveluiden piiriin. 

Elämän loppuvaiheen hoito voidaan toteuttaa asiakkaan tarpeen tai toivomuksen mukaan joko asiakkaan 

kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa. 

  



4 
 

1. Johdanto 
 

Suunnitelma iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuudesta perustuu Keski-Pohjanmaan sosiaali- 

ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hyvinvointipalvelujen järjestämissuunnitelmaan ja on osa tulevaa 

maakuntastrategiaa. Suunnitelma on valmisteltu yhteistyössä I&O –kärkihankkeen muutosagentin ja Hoidon 

ja hoivan toimialueen esimiesten ja henkilöstön kanssa. Valmisteluprosessiin on osallistunut myös mm. 

järjestöjen ja ikääntyneiden asiakasraadin henkilöitä. 

Hoidon ja hoivan toiminta perustuu lainsäädännön normien lisäksi laatusuositukseen hyvän ikääntymisen 

turvaamiseksi, hallituksen kärkihankkeeseen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 

kaikenikäisten omaishoitoa, kansalliseen omaishoidon kehittämisohjelmaan, kansalliseen muistiohjelmaan 

sekä ikääntyneiden asumisen kehittämisohjemaan. 

2. Taustatiedot 
 

Keski-Pohjanmaan maakuntaan kuuluu kahdeksan varsinaista jäsenkuntaa. Jäsenkuntien väestö oli 

31.12.2017 yhteensä 68 780 asukasta. 1.1.2017 alkaen maakunnan kunnat ovat yhdistäneet kaikki sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelut maakunnalliseen sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiteen. Soiteen 

kuuluvat jäseninä lisäksi Pohjanmaan maakuntaan kuuluva Kruunupyyn kunta, jolle Soite tuottaa kaikki 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä Pohjois-Pohjanmaahan kuuluva Reisjärven kunta, joka on 

osajäsenenä erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palvelujen osalta. Kuntayhtymällä on lisäksi 

sopimusperusteista ja muuta yhteistoimintaa 14 muun lähialueen kunnan/kaupungin kanssa.  

Tämä suunnitelma koskee Keski-Pohjanmaan maakunnan kuntien asukkaiden palveluja. Tähän saakka Soite 

on tuottanut yhtäläisin periaattein palvelut myös Pohjanmaan maakuntaan kuuluvalle Kruunupyylle. 

Maakuntauudistuksen jälkeen Kruunupyyn palveluista vastaa Pohjanmaan maakunta.  

 

Ikääntynyt väestö 
 

Keski-Pohjanmaan väkiluku on kasvanut pitkään tasaisesti. Kasvu kohdistuu maakuntakeskus Kokkolaan. 

Lesti- ja Perhonjokilaakson kunnissa väestö vähenee kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi yli 65-vuotiaiden 

määrä kasvaa. Vuonna 2040 Keski-Pohjanmaalla on noin 4 400 yli 75-vuotiasta enemmän kuin vuoden 2017 

lopussa. Palvelujen järjestämisen kannalta on oleellista, että samaan aikaan kun ikääntyneiden määrä kasvaa, 

työikäisten määrä vähenee sekä suhteellisesti että absoluuttisesti. Työvoimapula on jo nyt nähtäv illä useilla 

aloilla. 
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Kuvio 1. Keski-Pohjanmaan 75 vuotta täyttäneet väestöennusteen mukaan. Lähde: Tilastokeskus 

 

Taulukko 1. Kuntien väestö 31.12.2017 ja siitä yli 75 vuotiaat sekä väestöennusteet ja yli 75 v määrä 

kunnittain ja alueittain. Lähde: Tilastokeskus 

Kunta 
väestö 

2017 
yli 75 v 

2017 

yli 75 v % 
väestöstä 

2017 

väestö-
ennuste 

2020 

yli 75 
v 

2020 

yli 75 v % 
väestöstä 

2020 

väestö-
ennuste 

2025 
yli 75 
2025 

yli 75 v % 
väestöstä 

2020 

väestö-
ennuste 

2030 
yli 75 

v 2030 

yli 75 v % 
väestöstä 

2020 

Halsua 1171 178 15,2 1096 188 17,2 1020 205 20,1 964 218 22,6 

Kannus 5520 508 9,2 5445 549 10,1 5330 691 13,0 5259 804 15,3 

Kaustinen 4309 429 10,0 4263 474 11,1 4263 568 13,3 4246 638 15,0 

Kokkola 47723 4199 8,8 48625 4606 9,5 49600 6000 12,1 50312 6816 13,5 

Lestijärvi 789 103 13,1 777 98 12,6 757 128 16,9 746 144 19,3 

Perho 2860 268 9,4 2760 277 10,0 2662 374 14,0 2576 390 15,1 

Toholampi 3192 361 11,3 3229 402 12,4 3141 486 15,5 3065 522 17,0 

Veteli 3216 428 13,3 3176 418 13,2 3079 498 16,2 2982 588 19,7 

Yhteensä 68780 6474 9,4 69371 7012 10,1 69852 8950 12,8 70150 10120 14,4 

             

             

Kokkola 47723 4199 8,8 48625 4606 9,5 49600 6000 12,1 50312 6816 13,5 

Perhonjokilaakso 11556 1303 11,3 11295 1357 12,0 11024 1645 14,9 10768 1834 17,0 

Lestijokilaakso 9501 972 10,2 9451 1049 11,1 9228 1305 14,1 9070 1470 16,2 

Yhteensä 68780 6474 9,4 69371 7012 10,1 69852 8950 12,8 70150 10120 14,4 

 

 
Suhteellisesti nopeimmin ikääntyneiden määrä kasvaa maakunnan kaupunkimaisissa kunnissa Kokkolassa, 

Kannuksessa ja Kaustisella. 
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Väestön hyvinvointi 
 

Demografinen huoltosuhde 

Väestön huoltosuhde on heikentynyt vuosi vuodelta ollen Keski-Pohjamaalla nyt 71,1 %. Perhon osalta 

huoltosuhteen heikkouteen vaikuttaa myös korkea syntyvyys.  Huoltosuhde on kaikissa kunnissa maan 

keskitasoa heikompi.  

 

Kuvio 2. Keski-Pohjanmaan demografinen huoltosuhde 2016. Lähde: Sotkanet 

 

Pienituloisuus 

Keski-Pohjanmaan kuntien asukkaiden tilannetta kuvaa se, että kaikki kunnat jäävät selkeästi alle maan 

keskitason verotettavissa tuloissa asukasta kohden sekä kuntien verotulojen määrässä. Pienituloisimmat 

ihmiset asuvat jokilaaksojen pienissä maalaiskunnissa Halsualla, Lestijärvellä ja Perhossa. Pienituloisuus 

korostuu entisestään eläkeikäisillä. Se on myös este yksityisten palvelujen käytölle.  

 

Kuvio 3. Kuntien yleinen pienituloisuusaste 2016. Lähde:Sotkanet 
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Sairastavuus 

THL:n sairastavuusindeksi kostuu seitsemästä sairausryhmästä: syöpä, sepelvaltimotauti, 

aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat sekä dementia. 

Sairastavuusindeksi on sairausryhmittäisten osaindeksien painotettu summa. Sairastavuusindeksi on  

kunnissa noussut viimeisen mittauksen mukaan. Ainoastaan Kaustisella sairastavuus on alle maan keskiarvon.  

 

Kuvio 4. Alueen kuntien ikävakioitu sairastavuusindeksi 2013-2015. Lähde: Sotkanet 

Dementiaindeksi on hyvin alhainen erityisesti Kannuksessa ja Toholammilla (65), mistä on pääteltävissä, 

että näissä kunnissa on hoitamattomia muistisairaita, jotka tulevat hoidon piiriin liian myöhäisessä 

vaiheessa. 

 

Muistisairaudet 

Muistisairaudet lisääntyvät Suomessa väestön ikääntymisen myötä. On arvioitu, että muutaman kymmenen 

vuoden kuluttua Suomessa on nelinkertainen määrä muistisairaita nykytilanteeseen verrattuna, ellei 

ennaltaehkäisyyn panosteta riittävästi. Keski-Pohjanmaalla arvioidaan olevan noin 1500 henkilöä, joilla 

muistisairaus on keskivaikeassa tai vaikeassa vaiheessa ja lähes saman verran henkilöitä, joilla etenevä 

muistisairaus on lievässä vaiheessa. Muistisairaiden palvelutarpeen odotetaan kasvavan merkittävästi 

väestön ikääntymisen myötä. 

 

Taulukko 2. Arvioitu muistisairaiden ihmisten määrä Keski-Pohjanmaalla 2017-2035. Lähde: Muistiluotsi 

Keski-Pohjanmaa 2017 2025 2035 

Työikäiset; keskivaikea/vaikea muistisairaus 75 72 72 
Yli 65-vuotiaat; keskivaikea/vaikea muistisairaus 1 534 1 842 2 379 

Lievä muistisairaus 1 052 1 124 1 144 

Yhteensä 2 661 3 038 3 595 
 

  
Terveyden ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2016 

THL ylläpitää tilastoja kuntien tarvevakioiduista terveyden ja vanhustenhuollon menoista. Jokaiselle kunnalle 

on laskettu tutkimukseen perustuva asukaskohtainen palvelutarvekerroin, joka kuvaa kunnan asukkaiden 

palvelujen tarvetta ja suhteuttaa kuntakohtaisen tarpeen koko maan keskiarvoon. Kunnan palveluihin 
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käyttämät nettomenot suhteutetaan asukkaiden palvelutarpeeseen. Palvelutarpeeseen nähden kaikissa 

kunnissa kustannukset ovat korkeat. Halsua, Kannus ja Kaustinen pärjäävät tässä vertailussa parhaiten.  

Vuosittaiset vaihtelut ovat erityisesti pienissä kunnissa suuria.  

 

 

Kuvio 5. Terveyden ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2016. Lähde: Sotkanet 

 

 

3. Hoidon ja hoivan strategiset periaatteet 
 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä on määritellyt missiokseen: Hyvinvointia ja 

terveyttä – lähellä ihmistä. Visiona on Suomen toimivin sote – rohkeaa uudistamista yhdessä. Soiten 

toimintaa koskevat arvot ovat: Ihminen keskiössä, Arvostava kohtaaminen, Avoimuus, Osallisuus, 

Vastuullisuus, Yhdenvertaisuus.  

Soiten hyvinvointipalvelujen järjestämissuunnitelmassa 2017-2018 määriteltiin kaikkia toimialoja koskevat 

yhteiset strategiset periaatteet, jotka ohjaavat palvelujen järjestämistä. Lähtökohtana on sosiaali- ja 

terveydenhuollon integraatio, jossa keskiössä on asiakas. Toiminnan painopisteenä kaikissa palveluissa on 

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kotona asumisen ja elämisen tukeminen.  

Alla oleva kuvio kuvaa ikääntyneiden palvelujen kokonaisuutta. Entistä tärkeämpää koko yhteiskunnassa on 

turvata mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edellytykset kunkin ihmisen omassa 

elinympäristössä. Tämä edellyttää sekä kuntien omaa työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, että 

ikääntyneiden omaehtoista toimintaa toimintakyvyn ylläpitämiseen. Soiten omassa toiminnassa kaikille 

ikääntyneille suunnatut palvelut, kuten hyvinvointia edistävät kotikäynnit, terveyspisteet ja asiakasohjaus 

ovat palveluita, joilla voidaan tukea ikääntyneen pärjäämistä omassa elinympäristössä.  

Palvelutarpeiden kasvaessa asiakkaiden määrä vähenee, palvelujen intensiivisyys lisääntyy ja myös 

asiakaskohtaiset kustannukset kasvavat. Koko palveluprosessin aikana tarvi taan asiakas- ja palveluohjausta 

sekä toimialuerajat ylittävää konsultaatiota.  
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Kuvio 6. Hoidon ja hoivan strategiset periaatteet 

 

Pääsääntöisesti hoidon ja hoivan palvelut järjestetään asiakkaan kotiin tai lähelle koti - ja asuinympäristöä. 

Jokaisessa kunnassa on tehostetun palveluasumisen yksikkö. Lähellä asiakasta ovat myös uuden teknologian 

mahdollistamat palvelut, jotka voivat sisältää myös erityisosaamista edellyttäviä palveluja.  

Vaativat ja monialaista erityisosaamista edellyttävät palvelut täydentävät peruspalveluja. Ne järjestetään 

keskitetysti, mutta palveluja voidaan tuoda myös asiakkaan kotiin, esimerkkinä kotisairaala, tehostettu 

kotikuntoutus, geriatrin palvelut jne. 
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4. Hoidon ja hoivan organisaatiorakenne 
 

Hoidon ja hoivan toiminta on organisoitu strategisten periaatteiden mukaisesti. Hoidon ja hoivan toimialue 

jakaantuu viiteen palvelualueeseen. Palvelualueet jakaantuvat toimintojen laajuudesta riippuen 2-19 

vastuualueeseen. Lisäksi hallinnossa toimii valvontapäällikkö, joka vastaa omien ja ostopalveluyksiköiden 

valvonnasta valvontasuunnitelman mukaisesti. Kliininen asiantuntija vastaa työhyvinvointiin ja henkilöstön 

osaamiseen liittyvistä tehtävistä. 

 

Erityisalojen avopalvelut sisältävät tehostetun kotikuntoutumisen, kotisairaalan sekä geriatrisen ja 

palliatiivisen poliklinikkatoiminnan. 

  



11 
 

5. Hoidon ja hoivan palvelujen järjestäminen 
 

Tavoitteena on, että asiakas voi asua turvallisessa ja esteettömässä kodissaan tukipalvelujen ja kotihoidon 

turvin niin pitkään kuin se on inhimillisesti ja resurssien mukaan mahdollista. Jokaisessa hoidon ja hoivan 

yksikössä annettava hoito ja palvelu perustuvat yksilölliseen, voimavaralähtöiseen asiakassuunnitelmaan.  

Alla olevaan taulukkoon on koottu Hoidon ja hoivan palvelujen järjestämisen strategia, joka perustuu Soiten 

hyvinvointipalveluja koskeviin yhteisiin periaatteisiin.  

 

 Tavoite Toimenpiteet Mittari/tavoitetaso 

Hyvinvoinnin 
ja terveyden 
edistäminen 
 
 
 
 
 
Ennaltaehkäisy 
ja varhainen 
tuki 

Ikääntynyt kuntalainen elää 
kotikunnassaan itsenäistä ja 
omannäköistä elämää. 
 
 
 
 
 
Kotona asumisen ensisijaisuus 
ja arjessa pärjääminen 
 
 
 
Asiakkaan terveydentilan ja 
toimintakyvyn muutosten 
tunnistaminen 
 
 
 
Aivoterveellinen elämäntapa 

Vuoropuhelu kuntien johdon 
ja kunnan asukkaiden 
kanssa. 
Vanhusneuvostotoiminta ja 
asiakasraadit. 
Yhteistyö hyvinvointi-
koordinaattorin kanssa 
 
Palveluneuvonta   
 
Turvallinen asuinympäristö 
 
 
Ennaltaehkäisevät 
kotikäynnit 80-vuotiaille 
Terveysneuvonta ja 
terveystarkastukset 67- ja 75 
–vuotiaille 
 
Yleisötilaisuudet liikunnasta 
ja ravitsemuksesta 
Liikunta- ja ravitsemusohjaus 
(oppaat) 
Ryhmätoiminnat 
Ystävätoiminta 

FinnSote 
Kunnan hyvinvointi-
kertomus 
 
 
 
 
 
Kotona asuvia yli 75 
vuotiaita 94 % vuoden 
2020 loppuun 
mennessä 
 
Käyntien kattavuus 
100%  
 
Rokotuskattavuus 
 
 
Tapahtumien määrä 

Omahoito Aktiivinen ja osallistuva 
kuntalainen 
 
 
Itsearviointi ja omahoito 
 
 
Omaehtoinen toimintakyvyn 
ylläpito 
 
 
 
 
 

Säännöllinen ja ajantasainen 
tiedottaminen palveluista  
 
 
Sähköinen terveystarkastus, 
ajanvaraus, omahoito 
 
Arvio-, ohjaus- ja neuvonta-
käynnit 
Liikuntaneuvonta 
Kuntosalitoiminta 
Vertaistoiminta 
Toimiva asiointiliikenne 
 

Ajan tasalla olevat 
nettisivut ja 
paperiesitteet 
 
Digipalveluja käytössä 
ja opastettu(eSeniorit) 
 
Voimaa vanhuuteen 
ryhmät, muut 
vertaisryhmät 
 
 
Kyytikeskus/palautteet 
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Itsemääräämisoikeuden 
toteutuminen 

Asiakkaan osallistuminen 
oman asiakassuunnitelman 
tekemiseen 
 
Hoitotahdon kirjaaminen 

Asiakaspalaute 
 
 
Tehtyjen hoitotahojen 
määrä 

Lähi-
osaaminen 

Kotona arjessa pärjääminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimiva omais- ja 
perhehoitokeskus 
 
 
 
 
 
Asumisen ja palvelujen 
yhdistäminen yksilöllisten 
tarpeiden perusteella 
 
 
 
 
 
 
 

Kotiin järjestettävät palvelut 
yhtenäisten kriteerien 
mukaisesti  
 
-asiakasohjauksen 
palvelutarpeen arvioinnin 
perusteella: 
-tukipalvelut 
 
Kotiuttamistiimin 
arviointijakso ennen 
säännöllisen kotihoidon 
aloittamista 
Kotihoito 24/7 asiakas-
suunnitelman mukaan 
 
Etälääkäripalvelut kotihoidon 
ja palveluasumisen 
asiakkailla käytössä 24/7 
 
Perhe- ja 
omaishoitopaikkojen 
lisääminen toimialarajat 
ylittävällä toiminnalla 
 
 
Kuntouttavalla jaksohoidolla 
arvioidaan asiakkaan 
optimaalinen hoidontarve 
ennen palvelupäätöstä. 
 
-yhteisöllinen 
senioriasuminen 
 
-tehostettu palveluasuminen 

RAI-mittarit käytössä 
kaikilla palvelualueilla 
Virtuaalipalvelujen 
piirissä 50 asiakasta 
 
Tukipalvelujen piirissä 
12 % yli 75 v 
 
 
Säännöllisen 
kotihoidon piirissä 13 
% yli 75 v 
 
Asiakassuunnitelmat 
on tehty 100 % 
 
Yöpartiotoiminta 
toimii kaikissa 
kunnissa 2020 
 
Omaishoidon piirissä 6 
% yli 75 v 
Perhehoidon 
asiakasmäärä kasvaa 5 
h/v 
 
Jaksohoidossa 1 % yli 
75 v 
 
 
 
 
Tehostetun 
palveluasumisen 
piirissä 6 % yli 75 v 

Erityis-
osaaminen 

Kotona tapahtuva sairaudesta 
toipuminen ja kuntoutuminen 
 
 
 
 
Muistisairauksien oikea-
aikainen hoito ja geriatrinen 
kuntoutus 
 

Kotisairaalapalvelut koko 
maakunnan alueella 
 
Tehostetun 
kotikuntoutumisen palvelut 
koko maakunnan alueella 
 
Geriatrin, muistikoordi-
naattorin ja muistihoitajien 

Asiakkaiden määrä 
alueittain 
 
Ympärivuorokautiseen 
hoitoon joutuminen 
vuoden sisällä jakson 
päättymisestä 
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Elämän loppuvaiheen hyvä 
hoito 
 
 
Akuutin vaiheen hoito ja  
kuntoutus osastolla 

palvelut koko maakunnan 
alueella 
 
 
 
 
Palliatiivisen poliklinikan 
lääkäri- ja hoitajat palvelut 
koko maakunnan alueella 
 
Potilaan kotiutuminen 
ennakoidaan. Kotiutuspvm jo 
osastolle tulovaiheessa. 
 
Vuodelepo nostetaan 
merkittäväksi poikkeamaksi 
ja siihen puututaan 
moniammatillisin 
menetelmin. 
 
 
Kuntoutuskello käyttöön 
soveltuville potilasryhmille 
yksilöllisin kriteerein. 

Diagnostisoidut 
muistisairaat/arvioitu 
muistisairaiden määrä 
Geriatristen 
asiakassuunnitelmien 
määrä/asiakkaat 
 
Asiakkaiden määrä 
alueittain 
 
 
Hoitojaksojen pituus ja 
lukumäärä 
 
 
FIM-mittari 
NEWS pisteet 
 
 
 
 
Kuntoutuskellon km. 
tuntimäärä/ kelloa 
käyttävä potilas 
Em. mittarit 
pilotoidaan v 2019, 
jonka jälkeen otetaan 
käyttöön. 

 

Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät voimassa olevan lainsäädännön ja kuntayhtymän 

hallituksen päätösten perusteella. Asiakasmaksuista on annettu uusi lakiesitys, joka on kunnilla lausunnolla 

kesän 2018 aikana.   
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6. Henkilöstö ja johtaminen 
 

Soiten johtamisen peruslähtökohtia ovat asiakaslähtöisyys, kumppanuus, ihmiskeskeinen 

organisaatiokulttuuri sekä taloudellisuus ja tuloksellisuus. Menestyksekkään toiminnan ydinasioita ovat 

muutosten ennakointi, jatkuva uudistuminen ja hyvinvoiva henkilöstö.  

 

Tavoite Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso 
Henkilöstön on 
moniammatillista ja osaavaa  

Asiakkaiden moniammatillisista tarpeista 
vastaaminen: hoito- ja sosiaalityö, 
kuntoutuminen, geriatria, erityis-
osaamiset 
Täydennyskoulutus, osaamiskartoitukset 
ja koulutustarpeen ennakointi 
 
 
 
Työkierto 
 
Perehdytys 

Henkilöstö ammatti-
/osaamisryhmittäin 
 
 
Täydennyskoulutusvelvoite 
toteutunut 100 % 
Osaamiskartoitukset 3 v 
välein 
 
Toteutunut määrä 
 
Toteutunut perehdytys ja 
arviointi 100 % 

Henkilöstö kohdennetaan 
asiakasrakenteen tarpeen 
mukaan 

Vakanssien vapautuessa arvioidaan 
uuden palkattavan henkilön kelpoisuus ja 
sijoittuminen  
 
Henkilöstön liikkuminen asiakkaiden 
tarpeiden mukaan 
 
Digitaalisten ratkaisujen 
käyttöönottaminen 

Vakanssimuutosten määrä 
 
 
Toteutuneet 
käynnit/työvuorot oman 
yksikön ulkopuolella 
 
Asiakkaiden määrä: 
VideoVisit, lääkerobotti  

Hyvä johtaminen ja esimiestyö Johtamisosaamisen lisääminen 
 
 
 
 
Dialogisen toimintakulttuurin 
vahvistaminen 
 
Kehityskeskustelut vuosittain ja 
esimiesvartit tarpeen mukaan 

Esimiesvalmennukset 
 
Työhyvinvointikyselyn 
esimiestyön arviointi yli ka 
 
Toteutuneiden dialogien 
määrä 
 
Kehityskeskustelut 100 % 

Työhyvinvoinnin kokemus 
paranee 

Henkilöstö osallistuu työn kehittämiseen 
ja arviointiin 
 
Selkeät töiden järjestelyt 
 
Yhteiset pelisäännöt 
 
Avoin vuorovaikutus 
 
 

Toimivat palaveri- ja 
kehittämiskäytännöt  
 
Sairaspoissaolojen määrä 
vähenee 3 pv/htv/vuosi 
Aktiivisen tuen 
keskustelujen määrä 
Työhyvinvointikyselyn 
tulos yli keskiarvon 
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7. Hoidon ja hoivan tietojärjestelmät Soitessa 
 

Tiedonhallinta Soitessa on osa asiakas- ja hoitotyötä ja siten tiedonhallinnan tehtävä sisältyy jokaisen 

työntekijän tehtäviin. Jokaiseen asiakas- ja hoitoprosessiin liittyy paljon tiedon tallentamista, muokkausta ja 

analysointia. Kuntayhtymässä kaikilla toimialueilla on käytössä yhtenäiset tietojärjestelmät tiedonhallintaan. 

Soiten kehittämisyksikkö vastaa ja ylläpitää JHS-suositusten mukaista tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuria, 

josta alla alustava kuvaus. 

 

 

Kuvio 8. Alustava Hoidon ja hoivan kokonaisarkkitehtuurisuunnitelma 

 

Kuntayhtymän käytössä olevia tärkeimpiä yhteisiä tietojärjestelmiä voi luokitella esim. seuraavasti: 

Asiakkuuksien hallintapalvelut 

 Tiedon Effica- sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmä Lifecare 

 Tiedon toiminnanohjausjärjestelmä 

 RAI-arviointijärjestelmä asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseen (LTC, HC, Screener)  

 Chainanalytics Serena Software SBM pitkäaikaishoidon (PA-SAS) ja jaksohoidon (jaksohoito-SAS) 

jonojen hallintaan sekä PTA-SAS palvelutarpeen arviointiin 

 Effector-järjestelemä ostopalvelujen, palveluseteleiden ja hoitotarvikejakelun hallintaan 
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Johtamisen tuki ja raportointi 

 Exreport, johdon tietojärjestelmä (asiakastiedot, henkilöstötiedot, taloustiedot) 

 Kuntamaisema ja numerus-järjestelmät, talouden suunnittelu, johtaminen, seuranta ja raportointi 

 Effector 

Maksatuspalvelut 

 Effica-laskutus 

 Effector 

 

Hoito- ja palveluketjut 

 QPR, hoito- ja palveluprosessien kuvaamiseen ja mallintamiseen 

Tausta- ja tukijärjestelmät 

 Unit4-taloushallinta 

 HR-henkilöstöhallinta 

 Populus-matkalaskut 

 Moveon-sijaisvarausjärjestelmä 

 HaiPro-haittatapahtumien raportointi 

 QPro-Soite- palautejärjestelmä 

 Titania-työvuorosuunnittelu 

 

  



17 
 

8. Seuranta, arviointi ja kehittäminen 
 

Valvonta 

Kuntayhtymä Soiten Hoidon ja hoivan toimialue vastaa järjestämiensä palvelujen valvonnasta ja 

ohjauksesta valvontaa ohjaavan lainsäädännön tavoitteiden mukaan. Valvonta kohdistuu yhtäläisesti 

sekä julkisiin että yksityisiin palveluntuottajiin. Jokaisella palveluntuottajalla tulee olla 

omavalvontasuunnitelma, jonka avulla varmistetaan toiminnan asianmukaisuus ja tuotettavien 

palvelujen laatu sekä asiakasturvallisuus.  

Hoidon ja hoivan toimialueella tehdään valvontakäynnit vuosittaiseen valvontasuunnitelmaan kirjattujen 

tavoitteiden ja painopistealueiden mukaisesti. Valvontakäynneistä vastaa valvontapäällikkö. 

Jatkossa Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen mukaan maakunnalla tulee olla 

omavalvontaohjelma, jonka avulla maakunta valvoo sekä omaa toimintaansa että palvelutuotantoa. 

Aluehallintovirastojen ja Valviran toiminta päättyy ja tilalle perustetaan Valtion lupa- ja valvontavirasto 

Luova. 

 

Kustannukset 

Kuntayhtymän taloudellisena tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun hallitseminen 

ja kustannusten kasvun taittuminen. Tavoitteena on maakunnan kustannustason tasapainottaminen 

tulevan rahoituspohjan mukaiselle tasolle. Hoidon ja hoivan osalta tavoitteena on asukaskohtaisten 

kustannusten laskeminen maan keskiarvoa edullisemmaksi. Terveyden- ja vanhustenhuollon 

tarvevakioiduissa menoissa tavoitellaan indeksilukua 100 (viimeisin THL tilasto 2016: 111). 

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroidut palveluprosessit ja kustannustietoinen johtaminen kaikilla 

toiminnan tasoilla luovat edellytykset kustannusten kasvun hallintaan. Hoidon ja hoivan toimialueella 

jatketaan palvelurakenteen keventämistä ja vapautuvien vakanssien kohdentamista kotiin 

järjestettävien palvelujen tuottamiseen strategian mukaan.  

Merkittävä kustannusten tasoa laskeva tekijä on henkilöstön sairaspoissaolojen väheneminen. Siihen 

pyritään mm. varhaisen tuen keskusteluilla, johtamisosaamisen vahvistamisella ja työyhteisökohtaisilla 

toimenpiteillä. 

Hoidon ja hoivan palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen ja 

arviointiin tarvitaan luotettavaa ja analysoitua tietoa. Tietotuotannon pohjana ovat kansallisesti 

yhtenäinen mittaristo ja indikaattorit.  

Soite käyttää Kuntamaisema-järjestelmää talouden seurantaan ja yksikkötietojen vertailuun.  Talouden 

seuranta toteutetaan kuukausittain ja osavuosikatsauksissa tehdään laajempi toiminnan ja talouden 

arviointi. Palvelurakennetta on edelleen kevennettävä avohoitopalvelujen valikoimaa 

tarkoituksenmukaisesti laajentaen, jotta resurssit riittävät myös tulevaisuudessa kasvavan 

asiakasmäärän hoitamiseen. Esimerkiksi, jos palvelurakenne säilyy nykyisellä tasolla, kustannukset 

kasvavat pelkästään tehostetun palveluasumisen osalta vuoteen 2030 mennessä n. 12 milj. euroa.  
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9. Viestintästrategia väestölle 
 

Soite noudattaa viestinnässä erikseen laadittua viestintästrategiaa sekä –suunnitelmaa. Soiten viestinnän 

perustehtävä on tarjota alueen asukkaille tietoa kuntayhtymän toiminnasta, palveluista, suunnitelmista 

ja päämääristä sekä edistää osaltaan terveyttä ja hyvinvointia. Soite toteuttaa avointa, luotettavaa ja 

nopeaa sekä tosiasioihin ja päätöksiin perustuvaa viestintää. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan oikea-

aikaisesti ja luotettavasti. Perusajatus on, että kuntayhtymän taholta kerrotaan aktiivisesti ensimmäisenä 

omista asioista. 

Viestinnässä tulee aina miettiä kohderyhmää, jolle viesti on tarkoitettu. Viestit tulee pitää yksinkertaisina 

ja konkreettisina. Viestintä lähtee asiakkaan/vastaanottajan tarpeista ja tapahtuu selkeällä ja 

ymmärrettävällä yleiskielellä tai selkokielellä siten, että viestin ymmärtää myös henkilö, joka ei tunne 

Soiten organisaatiota, päätöksenteon vaiheita tai ammattisanastoa. Viestintämateriaali on selkeää ja 

vastaanottajan tarpeista lähtevää. Viestinnässä noudatetaan alueellista, kielellistä ja poliittista 

tasapuolisuutta. Viestinnässä huomioidaan Soiten kieliohjelman linjaukset.  

Käyttämällä useita viestintäkanavia viesti tavoittaa parhaiten kuntayhtymän palveluja käyttävät sekä 

jäsenkunnat ja muut sidosryhmät. Pääasiallisia ulkoisia viestintäkanavia ovat Soiten verkkosivut, some-

kanavat, painettu materiaali (lehdet, esitteet ja lehti-ilmoitukset/mainokset), tiedotustilaisuudet, 

kunta/aluetiedotteet. Lisäksi tarjoamme medialle aktiivisesti juttuvinkkejä ja tiedotteita, joiden pohjalta 

media viestii Soiten toiminnasta ja palveluista. 

Ikäihmisille kohdennetussa viestinnässä korostuu painetun viestintämateriaalin merkitys sekä 

asiakaskohtaamiset. Ikäihmisille suunnattuja painettuja esitteitä on laadittu runsaasti eri palveluista ja 

niitä jaetaan asiakkaille Soiten toimipisteissä ja asiakaspalvelutilanteissa.  

Ikäihmiset ovat myös aktiivisia sähköisten palvelujen käyttäjiä. Soite tarjoaa tietoa toiminnasta ja 

palveluista verkkosivuillaan. Ikäihmisille on käynnistetty eSeniorit toiminta, jossa heitä opastetaan 

verkkosivujen ja sähköisten palvelujen käyttöön. Verkkosivuilla on huomioitu näkövammaiset 

tarjoamalla mahdollisuuden kuunnella verkkosivun sisältö Read Speaker –toiminnolla. Verkkosivujen 

tekstikokoa on myös mahdollisuus tarvittaessa suurentaa.  

 

10. Lopuksi 
 

Ikääntynyt on ihminen omine tarpeineen – kuten jokainen kansalainen! 

Ikääntyminen on koko yhteiskunnan asia 

Ikääntyneet ihmiset ovat voimavara yhteiskunnassa, yhteisössään ja lähipiirissään 

Tavoitteena on kotona asumisen ensisijaisuus ja turvallinen arki  

Ihmisellä on ensisijaisesti itsellään vastuu toimintakykynsä säilymisestä ja ylläpitämisestä 

Kun ikääntynyt tarvitsee tukea ja apua pärjäämiseensä, hän saa tarvitsemansa sosiaali - ja 

terveyspalvelut helposti ja viivytyksettä 

Palvelurakenneuudistukset ovat välttämättömiä 
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Liite: Asiakaskuvaukset 
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