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1 Johdanto 

Pohjois- Karjala valmisteli vuosina 2014 -2016 uutta yhteistä maakunnallista kuntayhtymäpohjaista sosiaali- 

ja terveyspalvelujen järjestäjä- ja tuottajaorganisaatiota. Lokakuussa 2015 Pohjois- Karjalan kunnat ja Etelä-

Savon Heinävesi päättivät Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Siun sote, 

perustamisesta vuoden 2017 alusta. 

Pohjois- Karjalassa oli jo ennen Siun soten perustamista monia julkisen (kunnat) palvelutuotannon alueellisia 

ja maakunnallisia palveluja. Näistä esimerkkinä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Pohjois-Karjalan 

Tietotekniikkakeskus (PTTK). 

Siun soten valmistelu- ja käynnistysajankohtana oli samanaikaisesti käynnissä kansalliseen sote- ja 

maakuntauudistukseen tähtäävää valmistelutyötä, joka marraskuussa 2018 on edelleen keskeneräisenä.  

Tässä dokumentissa iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuutta tarkastellaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen näkökulmasta. Pohjois-Karjalassa tämä kokonaisuus integroituu osaksi Siun 

soten maakunnallista järjestämissuunnitelmaa ja  kuntayhtymän suunnitelmaa ikääntyneen väestön tueksi.  

Siun soten järjestämissuunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä kuntayhtymässä. 

Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi 

kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta 

asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä 

tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. (terveydenhuoltolaki § 34). Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen 

kokonaisuus on osana Siun soten päivitettyä järjestämissuunnitelmaa Siun soten yhtymähallitus- ja –

valtuustokäsittelyssä helmi-maaliskuussa 2019.  

Järjestämissuunnitelman lisäksi kunnan (kuntayhtymän) on laadittava suunnitelma toimenpiteistään 

ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä 

iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 

Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on 

laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on 

tarkistettava valtuustokausittain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista, § 5). 
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2 Siun soten strategiataso  

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) tehtävänä on järjestää 

jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut, jotka ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla. Tämä tarkoittaa maakunnallisen   

perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon sekä 

pelastustoimen palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuuta. Palvelut tuotetaan väestön tarpeet huomioon 

ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä tukien asukkaiden itsenäistä arjessa selviytymistä. Järjestämisvastuuseen 

kuuluvat ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

yhtenäisenä kokonaisuutena.  

Siun soten strategia on päivitysvaiheessa loppuvuodesta 2018, joten mahdolliset muutokset strategiatason 

kuvauksiin valmistuvat viimeistään joulukuussa 2018, jolloin ne ovat Siun soten yhtymävaltuustossa 

hyväksyttävinä.  

Strategiatasoisia kumppanuussopimuksia Siun sote on solminut Karelia ammattikorkeakoulun, Pohjois-

Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen 

kanssa.  

 

 

Kuva 1. Siun soten jäsenkunnat ja palveluntuottajat Tohmajärvi ja Rääkkylä 

Sote-palvelut tuottaa 

Attendo: 

Tohmajärvi vuoteen 2019 

Rääkkylä vuoteen 2020  
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3 Siun soten tavoite ja visio 

Siun soten missiona on olla asiakkaan arvostama. Tätä arvostamista ohjaavia arvoja ovat vastuullisuus, 

välittäminen, asiakaslähtöisyys ja yhdenvertaisuus. 

Siun soten kriittisiksi menestystekijöiksi on talous- ja toimintasuunnitelmaan vuosille 2019 – 2021 kirjattu 

ennalta ehkäisy, palvelujen ja hoidon saavutettavuus, vaikuttava, laadukas ja turvallinen hoito ja palvelu, 

onnistunut asiakaskohtaaminen, rekrytoinnin onnistuminen, johtajuus, kustannustehokkuus sekä 

digitalisaation hyödyntäminen. Toiminnan tuloksellisuutta tarkastellaan ja mitataan menestystekijöihin 

liitetyillä asiakkuutta, prosesseja, vaikuttavuutta ja kyvykkyyttä kuvaavilla indikaattoreilla.  

Strategiset tavoitteet ja mittarit 2019 -2021 
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4 Pohjois-Karjalan ikäihmisten nykytila  

4.1 Yli 75- vuotiaiden väestökehitys 

Pohjois- Karjalan yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2030 asti, jonka jälkeen kasvu taittuu. 85- 

vuotiaiden määrä puolestaan kaksinkertaistuu seuraavan 20 vuoden aikana.  

                         

Kuva 2. Yli 75-vuotiaiden määrän kehittyminen vuoteen 2040. 

4.2 Kotona asuvat yli 75- ja  80- vuotiaat ja yksin asuvat yli 75- vuotiaat 

Yli 75- vuotiaita kotona asuvia on Siun soten raportoinnin mukaan Pohjois-Karjalassa vuonna 2018 noin 90 

% vastaavan ikäisestä väestöstä.  
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Kuva 3. Kotona asuvat yli 75- vuotiaat. 

 

Kuva 4. Kotona asuvat yli 80- vuotiaat. 

 

Kuva 5. Yksinasuvien yli 75- vuotiaiden määrä vastaavan ikäisestä väestöstä 

 

4.3 Millaisessa kunnossa ikäännymme? 

THL:n FinSote tutkimuksella (aikaisemmin ATH- tutkimus) seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä 

tapahtuvia muutoksia eri väestöryhmissä ja alueittain. 

Taulukossa muutamia poimintoja FinSote 2017 -2018 tutkimuksesta koskien yli 75- vuotiaiden elämänlaatu- 

ja terveydentilakokemuksia.  
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Poimintoja Pohjois-Karjalan yli 75- vuotiaiden elämänlaatua ja toimintakykyä kuvaavista arvioista 
FinSote tutkimus 2017-2018, THL (suluissa manner-Suomi vertailu%) 

 

Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi kokevat 
miehet 42 % (42%)                naiset 33% (41%) 

 

Keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi terveytensä kokevat 
miehet 58% (55%)                    naiset 70% (60%) 

 

Itsensä yksinäiseksi tuntevat 
miehet 5 % (8)                           naiset 15 % (10%) 

 

Alkoholia liikaa käyttävät 
miehet 27% (24%)                  naiset  5% 

Influessarokotus viimeisen 12 kk aikana 
miehet 71% (67%)                naiset 68% (60%) 

 

Arkitoimissa selviytymisessä suuria vaikeuksia 
miehet 18% (20%)                  naiset 50% (42%) 

 

Kaatumiset kävellessä viimeisen 12 kk aikana 
miehet 34% (38%)                   naiset 46% (39%) 
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5 I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 

I&O kärkihankkeen uudistuksessa 2016- 2018 luodaan malleja iäkkäiden alueelliselle palvelukokonaisuudelle, 

jossa sovitetaan yhteen kaikki heille suunnatut palvelut. Kotihoito ja kotiin tuotavat palvelut ovat aina 

ensisijaista. Koti- ja omaishoidon kärkihankkeen uudistuksessa luodaan konkreettinen kotihoidon sisältöä 

kehittävä toimintamalli, joka avulla iäkäs voi asua kotona myös sairaana ja toimintakyvyn heikennyttyä. 

Uudistuksen tavoitteena on myös, että palveluja saa nykyistä yhdenvertaisemmin maan eri alueilla. 

 

                   

Kuva 6. I&O kärkihankekokonaisuus, STM. 

 

6 Pohjois- Karjalan ikääntyvien palvelujen yhteen sovitetun kokonaisuuden toiminta- ja jatkokehittämis-
/toimeenpanosuunnitelma  

6.1 Asiakas- ja palveluohjaus 

Pohjois-Karjalassa, Siun sotessa toimii alueellinen palveluohjaus, Seniorineuvonta Ankkuri. Ankkurissa on 

seuraavia palveluja: 

 Matalan kynnyksen palveluneuvonta (Ankkuriin voi tulla ilman ajanvarausta) 

 Sähköisten palveluhakemusten käsittely (maakunnallinen) 

 Puhelinpalvelu: neuvontapalvelut, palvelutarpeen arvioinnit ja sopiminen alueellista 

palveluohjauskäynnistä. Puhelinpalvelu palvelee ikäihmisiä, heidän läheisiään ja 

ammattihenkilöitä (maakunnallinen) 

 Chat-palvelu 

 Rintamaveteraanien kotiin annettavat palvelut ja sotainvalidien tukipalvelut 

(maakunnallinen) 
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 Kotiin annettavien tukipalvelujen koordinointi (yhteistyössä alueellisen kotihoidon 

kanssa) 

 Vapaaehtoistoiminnan koordinointi (Joensuu) 

 

 

Kuva 7. Seniorineuvonta Ankkurin alueellinen palvelupolku. 

Alueelliset palveluohjaajat kartoittavat ja arvioivat ikäihmisten palvelujen tarvetta ja auttavat 
palvelukokonaisuuuden suunnittelussa. He antavat tietoa erilaisista palveluista ja taloudellisista 

etuisuuksista. He myöntävät Siun soten järjestämiä kotiin annettavia palveluja.  

Palvelun kehittämissuunnitelma 

Seniorineuvonta Ankkuri ja alueellinen palveluohjaus on mukana huhtikuussa 2018 aloitetussa 

maakunnallisen geneerisen asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistyössä. Tässä yhteydessä toimintoihin 

suunnitellaan integroitavan kaikenikäisten omais- ja perhehoidonkeskuksen toimintaa.   

Kehittämiskohde Seuranta  

Laajennettu palveluohjaus/neuvontakeskus 2018 -  Siun sote/ osavuosikatsaukset 
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6.2 Ikäihmisten kotiin vietävät palvelut  

Siun soten järjestämisvastuulla on erilaisten kotiin vietävien palvelujen monitoimijainen järjestäminen. Siun 

sote tuottaa myös itse näitä palveluja. Palvelutuotannossa on mukana palvelusetelijärjestelmän muodossa 

useita yksityisiä palveluntuottajia. Kotiin vietäviksi palveluiksi Siun sotessa luokitellaan ateria- ja 

kuljetuspalvelut, erilaiset turvateknologiset ratkaisut (mm. ovihälyttimet, paikannuslaitteet, lääkejakelijat), 

kotihoito, asunnon muutostyöt ja omaishoidon tuki.  

6.3 Toimiva kotihoito 

I&O kärkihankkeeseen on kirjattu toimivan kotihoidon pääperiaatteiksi seuraavat:  

 kotihoitoa on tarjolla vuorokauden ympäri 
 kotihoidon henkilöstö on osallisena oman työnsä kehittämisessä 
 sekä kuntouttava että akuuttitilanteiden toimintamalli on kehitetty ja käytössä 

Pohjois-Karjalassa säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75- vuotiaista on 12,4 %. Se on noin prosentin verran 

enemmän kuin manner-Suomessa. 

 

Kuva 8. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat, yli 75- vuotiaat. 

Ikäihmisten kotihoidon kehittämistä Siun sotessa on tukenut vuosina 2016- 2018 hallituksen I&O 

kärkihankkeen maakunnallinen Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)- kokeiluhanke 

Kokeiluhanke on tukenut Siun soten kotihoidon palvelutuotantoa toimivan kotihoidon kehittämiseksi.  

6.3.1 Kotihoidon kuntouttava arviointijakso 

AVOT-hankkeessa luotiin Siun soteen kotihoidon kuntouttava arviointijakso osana kotikuntoutusta. 

Asiakkaan näkökulmasta kuntouttavan arviointijakson tavoitteena on lisätä turvallisuuden tunnetta, 

parantaa toimintakykyä ja näin edistää itsenäistä kotona pärjäämistä. Tavoitteena on ehkäistä säännöllisen 
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kotihoidon asiakkuuksia, lyhentää niiden kestoa tai saada asiakkaan palveluntarve mahdollisimman pieneksi. 

Ikäihmisten palveluohjaus ohjaa uuden asiakkaan kotihoidon kuntouttavalle arviointijaksolle. Kuntouttavan 

arviointijakson pituus on yhdestä viikosta neljään viikkoon. Kuntouttavalla arviointijaksolla jokainen 

kotikäynti on asiakkaan toimintakykyä arvioiva ja omatoimisuutta tukeva. Kuntouttavan arviointijakson 

aikana asiakkaan toimintakykyä mitataan erilaisin toimintakykymittarein ja testein. Myös teknologian 

hyödyntämisen mahdollisuudet kartoitetaan.  

 

6.3.2 Miun aktiivinen arki 

 
Miun aktiivinen arki -toimintamallissa asiakkaan toimintakykyä arvioidaan kotioloihin soveltuvilla 

mittareilla. Asiakkaan kokemaa elämänlaatua arvioidaan niin fyysiseltä, psyykkiseltä kuin sosiaaliselta osa-

alueelta WHOQOLBREF-mittarilla. Asiakkaan fyysistä toimintakykyä kävelyn, tasapainon ja tuolilta 

ylösnousun osalta mitataan SPPPB-testillä. FRAT-testi arvioi asiakkaan kaatumisriskiä ja MNA:ta käytetään 

ravitsemustilan kartoittamiseksi. Tarvittaessa asiakkaalle tehdään muistitesti MMSE tai myöhäisiän 

depressioseula GDS 15. Tulosten pohjalta lähdetään asiakkaan kanssa yhdessä nimeämään tavoitteita. 

Tavoitteiden asettelussa käytetään GAS-menetelmää. Asiakasta tuetaan ja ohjataan omien tavoitteiden 

nimeämisessä. Tavoitteiden arviointi toteutetaan kolmen kuukauden välein ja tarvittaessa tavoitteita 

tarkennetaan. 

 

6.3.3 Tehostettu kotihoito 

Tehostetun kotihoidon tavoitteena on tukea kotihoitoa ja asumispalveluja ja mahdollistaa mm. asiakkaan 
hoitamisen kotona terveyskeskussairaalan sijaan, mikäli hänen vointinsa sen sallii (esimerkiksi 
suonensisäisen antibioottihoidon toteutus kotona).  

AVOT-hankkeessa rakennettiin tehostetun kotihoidon toimintamalleja alueen resurssien ja tarpeiden 
pohjalta. Parhaimmillaan tehostettu kotihoito on vaikuttanut vähentävästi terveyskeskussairaalan 
käyttöasteeseen ja lyhentänyt avoterveyden jonoja. Tehostettu kotihoito toimii Siun soten alueella tällä 
hetkellä Kiteellä, Ilomantsissa, Juuassa ja Joensuussa (kotisairaala) ja se on laajeneva toimintamalli Siun soten 
alueella. Ensihoito tukee tehostetun kotihoidon toteutusta mm. yöaikaisissa kiireettömissä hoitotehtävissä. 

6.3.4 Ensihoidon tukipalvelu kotihoitoon (akuuttitilanteet)  

 
Kotihoidossa akuuttitilanteet tarkoittavat kotihoidon työntekijöiden asiakaskäynneillä havainnoimia äkillisiä 

toimintakyvyn ja/tai yleiskunnon heikkenemisiä. AVOT- hankkeessa kehitettiin koti- ja ensihoidon 

yhteistyömalli, jossa ensihoito tukee kotihoitoa kiireettömän hoidon tarpeen arvioinnilla. Tuki voidaan 

toteuttaa joko ensihoidon kahden hoitajan yksiköllä tai yhden hoitajan yksiköllä toiminta-alueesta riippuen. 

 

6.3.5 Henkilöstön osallistuminen  

 
Kotihoidon henkilöstön osallistuminen sitoutumisineen on ollut ehdoton edellytys kehittämistyön 

mahdollistumiseksi ja toteutumiseksi. Siun soten samanaikainen käynnistyminen on tuonut mukanaan monia 
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muutoksia ja uudelleenjärjestelyjä. Kotihoidon kehittämistyön ajoittuminen samaan ajankohtaan on ollut 

mahdollisuus uudistaa toimivan kotihoidon toimintakulttuuria ja –tapoja kohti yhdenvertaisempaa, 

kustannuksia hillitsevämpää ja palvelujen saatavuutta parantavaa palvelutuotantoa.    

Kehittämissuunnitelma  

Kehittämiskohde tai tavoite Seuranta ja aikataulu 

92 % asuu kotona (75+) vuonna 2021 oma seuranta, THL 

yli 13 % säännöllisen kotihoidon piirissä (75+)  oma seuranta, THL  

AVOT- hanke: kotihoidon kehittämisteemojen juurtumisen 
arviointi  

oma seuranta ja STM (5- vuotisseuranta) 

 

7 Geriatrian tuki ikäihmisille 

Siun soteen perustettiin kuntayhtymän perustamisen yhteydessä geriatrinen osaamiskeskus. Sen toiminta 

on sekä perusterveydenhuollollista että erikoissairaanhoitoa. Geriatrisen osaamiskeskuksen keskeisiä 

toimintoja ovat muistipoliklinikka, päiväkuntoutus, monialainen kuntoutus, kuntoutumissairaala ja 

päivystysgeriatria yhteispäivystyksessä.  

Ikäneuvolatoimintaa on kolmessa Siun soten kunnassa (Joensuu, Kontiolahti ja Juuka). Ikäneuvolatoiminta 

kattaa tällä hetkellä noin 47% yli 75- vuotiaista Pohjois-Karjalassa. 

Kehittämissuunnitelma:  

Kehittämiskohde  Seuranta ja aikataulu 

Ikäneuvolaresurssin uudelleen järjestely yhteistyössä 
kuntien kanssa (HYTE)  

 Intoa elämään- toimintamalli 

Siun sote/ geriatrinen osaamiskeskus 
vuoden 2019 aikana 
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8 Gerontologinen sosiaalityö 

Siun sotessa toimii alueellinen gerontologinen sosiaalityö. Gerontologisen sosiaalityön tehtävänä on tukea 

ikäihmistä sosiaalisissa ongelmissa ja erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Sosiaalityöntekijä hoitaa 

esimerkiksi vuokra-asumiseen liittyviä asioita, sosiaalisten ja taloudellisten asioiden selvittelyä sekä auttaa 

erilaisten etuuksien hakemisessa. Sosiaalityöntekijä antaa myös neuvontaa ja ohjausta, selvittää 

ongelmatilanteita ja etsii ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä muiden yhteistyötahojen 

kanssa. 

 

9 Yhteisasiakkaat 
 
Yhteisasiakkaita ovat henkilöt, jotka tarvitsevat paljon apua ja tukea. Usein heidän palvelujen käyttönsä on 

hallitsematonta. Se tarkoittaa eri tahoilta saatuja erilaisia palveluja ja/tai useamman palvelutahon palvelujen 

käyttöä. Näiden henkilöiden kohdalla palvelujen kokonaistarvetta ei välttämättä ole tunnistettu kunnolla. Se 

voi olla palvelujen koordinoinnin puutetta, jolloin eri sektoreilla tehdään päällekkäistä työtä. Siun soten 

asiakkaista noin 10 % käyttää 75 % palveluista (2017). Tähän joukkoon mahtuu myös ikäihmisiä.   

 

Yhteisasiakkaiden kokonaisvaltainen, toimialuerajat ylittävä työote on merkittävässä roolissa näiden 

asiakkaiden asioiden haltuunotossa ja palvelujen yhteensovittamisessa. Toiminnan kehittämistyö on alkanut 

vuoden 2018 aikana ja jatkuu 2019 -2020. 

 

Kehittämiskohde Seuranta 

Yhteisasiakkuusprosessi (käynnissä) Siun sote 
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10 Kaikenikäisten omaishoitoon tukea, yhtenäisyyttä ja osallisuutta 

 
Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä hoitajalle 

myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaapäivistä ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on 

harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta tai kuntayhtymä järjestää sitä varten varattujen määrärahojen 

rajoissa 

 
Pohjois-Karjalassa on kaiken kaikkiaan noin 13 500 omaishoito- ja hoivatilannetta. Vuonna 2016 lakisääteisen 

sopimusomaishoidon tuen piirissä oli Pohjois-Karjalassa 1 280 omaishoitajaa. Nousua on havaittavissa, sillä 

loppuvuodesta 2018 luku on 1 475. Noin 200 tukipalkkiota maksetaan nk. naapuriapu-palkkioluokassa, joka 

tarkoittaa sitä, että yksityishenkilö auttaa ja tukee pientä korvausta vastaan esimerkiksi naapurissa asuvaa 

päivittäisissä kotiaskareissa. 

Omaishoidontuen peittävyys lähestyy Pohjois-Karjalassa yli 75 vuotta täyttäneiden osalta Sotkanetin tilaston 

mukaan maan keskiarvoa, joka vuonna 2017 oli koko maassa 4,8 ja Pohjois-Karjalassa 4,7 prosenttia. 

Valtakunnallinen tavoite on 5 %.  

Kaikenikäisten omaishoidontuen peittävyyden kuntakohtainen vaihteluväli on Pohjois-Karjalassa Siun soten 

selvitysten mukaan 3-8 prosenttia. Keskiarvo on Pohjois-Karjalassa 3,9.  

 

Kuva 9. Omaishoidon tuen 75- vuotta täyttäneiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä. 
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Kuva 10. Sopimusomaishoitajien määrän kehittyminen 2016 -2017. 

Kaikenikäisten omaishoito on keskitetty yhteen yhteiseen Siun soten omaishoidon tiimiin. Omaishoidon 

vahvistamistavoitteita on ollut mukana tukemassa vuosina 2016- 2018 hallituksen I&O kärkihanke Arvokasta 

Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)- kokeiluhanke. 

Omaishoidon tuen palkkiokriteerit yhdenmukaistettiin Siun soten valmistelun aikana vuonna 2016. Vuosien 

2017 -2018 aikana on yhtenäistetty omaishoidon palvelupolku, koottu omaishoidon tietopaketti, perustettu 

omaishoidon asiakasraati sekä mallinnettu omais- ja perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset.  

10.1 Palvelupolku ja tietopaketti 

Omaishoidontuen palvelupolku selkeyttää omaishoidontuen piiriin hakeutumista ja haun eri vaiheita. Se on 

kuvaus omaishoidon tuen prosessista. Omaishoidon tietopaketti puolestaan on kattava kokonaisuus 

omaishoitoon liittyvistä asioista. Se on tehty yhteistyössä maakunnan omaishoitoyhdistysten kanssa. 

 
 
 

10.2 Asiakasraadit 

Siun soten omaishoito ja Pohjois-Karjalan omaishoitoyhdistykset loivat raatitoiminnalle mallin ja solmivat 

sopimuksen yhteistyöstä. Raadit kokoontuvat Lieksassa, Joensuussa ja Kiteellä. Raatien keskeisenä 

tavoitteena on ottaa omaishoitajat kehittämään ja vaikuttamaan omaishoidon palveluiden uudistamiseen. 

Kokoontumiset koetaan vertaistuellisina ja yhteisöllisinä tilaisuuksina. Niissä on mahdollisuus saada ja jakaa 

tietoa niin omaishoitajien kesken kuin raadissa mukana olevan Siun soten johtavan omaishoidon 

sosiaalityötekijän kanssa.  Raadit kokoontuvat säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Jatkossa asiakasraadeissa 

keskitytään omaishoidontuen tuen myöntämisen perusteisiin ja niiden uudistamiseen yhdessä 

omaishoitajien kanssa.  
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10.3 Hyvinvointi- ja terveystarkastukset 

Hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn 

arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja tunnistaminen. AVOT- hankkeessa 

luotiin yhteistyössä muisti- ja terveydenhoitajien kanssa yhtenäinen hyvinvointi- ja terveystarkastusten 

toimintamalli ja -prosessi, joka on jalkautettu koko Siun soten alueelle. Tarkastukset kirjataan alueelliseen 

potilastietojärjestelmään Mediatriin, jonka kautta myös tilastointi ja seuranta ovat mahdollista.  

 

10.4 Vapaapäiväjärjestelyt 

 
Omaishoitajat voivat järjestellä vapaansa esimerkiksi kotiin tulevalla sijaishoitajalla tai viemällä 

omaishoidettavansa vuorohoitoon. Kotiin tuleva sijaishoitaja voi olla joku perheen läheinen, esimerkiksi tytär 

tai kiertävä perhehoitaja tai palvelusetelituottaja.  

Siun sotessa on käytössä omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli. Yhteensä yksityisiä 

palveluntuottajia Siun sotella on omaishoidon palvelusetelissä yli 140 tuottajaa ympäri Pohjois-Karjalaa. 

Omaishoitaja voi myös hankkia itselleen oman jaksamisen tueksi palveluja esimerkiksi jalkojenhoitajilta tai 

hierojilta. Palveluseteliä voi käyttää usean eri palveluntuottajan palveluihin ja näin asiakkaan valinnanvapaus 

lisääntyy kun tämä voi hankkia omaa tarvettaan vastaavia palveluja.  

Vuorohoitopaikkoina toimivat asumispalvelujen yhteydessä olevat lyhytaikaiset asumispaikat tai 

perhehoitokodit. Osa omaishoitajista haluaa jakaa vapaapäivät useampaan osaan ja käyttää esimerkiksi 

puolipäivää kerrallaan. Toisille taas sopii paremmin kerryttää vapaapäiviä esimerkiksi kahden kuukauden 

ajalta ja pitää vapaapäivät kuuden päivän jaksossa.  

 

AVOT-hankkeen aikana Pohjois-Karjalassa aloitti kuusi uutta kiertävää perhehoitajaa, jotka toimivat 

omaishoitajien vapaiden mahdollistajana. Lisäksi lyhytaikaista omaishoitajan vapaiden aikaista hoitoa tekeviä 

perhehoitokoteja on Pohjois-Karjalassa lähes kaksikymmentä.  

10.5 Auttava omainen  

 
Auttavan omaisen vertaistuen ja neuvonnan malli on Varsinais-Suomessa psykiatrian erikoissairaanhoitoon 

kehitetty työtapa. Pohjois-Karjalassa sitä haluttiin Siun soten alueella soveltaa ja levittää laajemmalle, 

erikoissairaanhoidon ulkopuolelle muillekin toiminta-aloille sekä myös muille kuin mielenterveys- ja 

päihdeomaisille. AVOT-hankkeen aikana vertaisomaisia koulutettiin mielenterveys- ja päihdeomaisten lisäksi 

muistisairaan omaisista. 

Auttava omainen toimintamalli on käytössä omaisneuvonnan muodossa Siun sotessa. 
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Kehittämissuunnitelma 
 

Kehittämiskohteet Seuranta 

AVOT- hankkeen aikaiset omaishoidon 
kehittämisen tuotokset 
 

Siun sote 
THL 
STM (5- vuotisseuranta) 

Omaishoidon määrä, yli 75 vuotiaat Siun sote 
THL 
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11 Asuminen  

Yli 65 –vuotiaat Pohjois-Karjalassa asuvat manner-Suomea mukaillen taajamissa tai niiden läheisyydessä.  

  

Kuvat 11 ja 12. Yli 65 –vuotiaiden asuminen taajamissa ja haja-asutusalueilla (P-K maakuntaliitto, 2017) 

Yli 65- vuotiaiden asuntokunnat muodostuvat pääasiassa yhden tai kahden henkilön asuntokunnista. 

Kuitenkin on huomioitavaa, että  kahden henkilön asuntokunnat pienenevät yli 75- vuotiaiden osalta. Yksin 

asuvien osuus yli 75- vuotiaista on THL:n tilaston mukaan 48 % vastaavanikäisestä väestöstä. 
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Kuva 13. 65+ asuntokunnat Pohjois-Karjalassa, kaikki talotyypit. 

11.1 Asuminen ja palvelut 

Ikäihmisten asuminen ja palvelut voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin: 

1. Terve, itsenäinen, omatoiminen vanhus: oma koti, jonne tuodaan tarvittaessa palveluja 
2. Hauras, pärjäämätön vanhus: palvelukorttelissa oleva asunto 
3. Muistisairas vanhus: asunto keskitetyssä palvelukeskuksessa, jossa suljettu ulkoilupiha 
4. Ympärivuorokautista hoivaa tarvitseva vanhus: sairaanhoitajavetoinen 24/7 hoivakoti 

Nykyisin Suomessa asutaan ennen kuolemaa kodin ulkopuolisissa palveluissa keskimäärin kaksi vuotta. 
Vanhus pärjäisi kotona tai palvelukorttelissa olevassa asunnossa, mikäli hän saisi sinne tarvittavia palveluja. 
Sosiaalisella, psyykkisellä ja fyysisellä ennaltaehkäisevällä kuntoutuksella on merkittävä rooli vanhuksen 
hyvinvoinnin edistäjänä ja toimintakyvyn ylläpitäjänä. Etenkin hauraan vanhuksen sosiaalinen tukeminen 
pidentää itsenäistä elämää. 

Suomen terveyskeskukset ja vanhainkodit rakennettiin pääosin 1970–80-luvulla. Yleensä rakennukset 
sijoitettiin taajaman keskustan ulkopuolelle luonnonläheiseen ympäristöön, irralleen muusta 
yhdyskuntarakenteesta ja palveluista. Tulevaisuuden tavoitteena on integroida vanhusten asuminen ja 
palvelut yhä vahvemmin osaksi keskustan toimintoja, jolloin saavutetaan synergiahyötyjä esimerkiksi 
palveluiden käytössä 

Siun sote oli mukana vuonna 2016 Aalto-yliopiston Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut- hankkeessa. 
Hankkeen aikana inventoitiin 56 vanhuspalveluyksikköä. Yksiköt olivat terveyskeskusten vuodeosastoja, 
palvelutaloja (tehostettu ja tavallinen), hoito- ja hoivakoteja, ryhmäkoteja sekä vanhusten vuokra-asuntoja. 
Inventoinnissa nousi yleisimmiksi ongelmakohdiksi kuntoutustilojen puute, kolkot tai laitosmaiset käytävät 
sekä ahtaus asuinhuoneiden ja sisääntuloaulan tilajärjestelyissä. Usein rakennuksen sijainti saattoi olla 
syrjäinen. 

Pohjois-Karjalan palvelurakenne on kehittymässä laitosvaltaisuudesta kohti kotona tai kodinomaisissa asuin- 
ja elinympäristöissä asumiseen.  Kun tavoite vuonna 2021 on, että 92 % yli 75- vuotiaista asuu kotona, muut 
asumismuodot muodostavat 8 %.  Kun laitoshoito on jo marginaalinen eli 0,2 %, hoiva-asumisen eri muotojen 
edelleen kehittämiselle on tilausta.  Tehostettu palveluasuminen on vuonna 2018 9,9 % ja kotona asuminen 
noin 90 %, joten vuodelle 2021 tavoitteiksi asetetut muutokset on varsin isoja nykytilanteeseen verrattuna.  
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Kuva 14. Palvelurakenne nykytila ja ennuste 

11.2 Tuettu asuminen  

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen 

asumiseen siirtymisessä. 

Henkilö asuu lähtökohtaisesti omassa kodissaan vuokra-, omistus- tai muussa vastaavassa asunnossa, jonne 

hän saa tarvitsemansa kotihoidon palvelut. Tuettua asumista voi olla myös ryhmäkodissa. Kotona asumista 

voidaan tukea muun muassa asunnon muutostöillä. 

 

11.3 Palveluasuminen 

 
Palveluasuminen on palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja henkilöille, jotka tarvitsevat 

soveltuvan asunnon, hoidon ja hoivan sekä päivittäisen toimintakyvyn tukemisen kuntouttavalla työotteella 

ja monipuolisella kuntouttavalla toiminnalla. Tarkoituksena on mahdollistaa asuminen ja selviytyminen 

mahdollisimman pitkään kodinomaisissa olosuhteissa. 
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11.4 Tehostettu palveluasuminen 

 
Tehostettua palveluasumista järjestetään ikäihmisille, joilla on ympärivuorokautinen hoidon ja huolenpidon 

tarve, ja jotka eivät selviydy enää kotona kotihoidon enimmäisavun turvin eivätkä tarvitse 

terveyskeskussairaalahoitoa. 

 

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen tarkoittaa lyhyttä jaksoa ympärivuorokautisen palveluasumisen 

yksiköissä. Tavoitteena on tukea kotona selviytymistä ja siirtää pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai 

laitoshoidon tarvetta muun muassa äkillisen sairauden jälkeen. 

 

11.5 Perhehoito 

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan 

yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Tavoitteena on mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin 

ihmissuhteisiin. Ikäihmisten perhehoito on lisääntynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on 

mahdollistanut palvelurakenteen keventämistä ja asumisen valinnanvapautta. 
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12 Hyvinvointia kumppanuuksilla – hyvinvointi ja osallisuus  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) on yksilöön, perheisiin, yhteisöihin, väestöön, elinoloihin ja 

elinympäristöön sekä palvelujen järjestämiseen kohdentuvaa toimintaa.   HYTE  sisältää sekä edistävää 

(promootio) että ehkäisevää (preventio) toimintaa. Pohjois-Karjalan POKAT 2021- maakuntaohjelmassa on 

yhtenä painopistealueena teema Hyvinvointia kumppanuuksilla – sujuva arki. Tämän teeman 

kehittämistavoitteiksi on kirjattu 

1. hyvinvoivat ja terveet ihmiset 

2. asukaslähtöiset hyvinvointipalvelut ja niita tukeva hyvinvointiyrittäjyys 

3. korkeatasoinen ja laaja-alainen hyvinvointialan osaaminen 

4. viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö 

5. aktiivinen ja osallinen kansalainen 

 

Kuhunkin kehittämistavoitteeseen on kirjattu toimenpiteet, joilla tavoitteeseen pääsyä tuetaan ja edistetään. 

Ikääntyvien yhteen sovitettujen palveluiden kokonaisuuden näkökulmasta, Hyvinvointia kumppanuuksilla – 

sujuva arki teema,  läpileikkaa Siun soten asiakas- ja palveluohjauksen, kotiin annettavien tukipalvelujen 

(mm. kotihoito), omais- ja perhehoidon sekä asumisen monimuotoisuuden.  

Siun sote sosiaali- ja terveyspalveluiden tämänhetkisenä järjestäjä- ja tuottajatahona on 

valmisteluvaiheessaan kuvannut järjestämissuunnitelmassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, 

työllisyyden, kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen, lasten ja nuorten, maahanmuuttajien, 

erityisryhmien asumisen (hoitoa-ja hoivaa tarvitsevat vanhukset, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset, 

mielenterveyskuntoutujat, päihdeongelmaiset ja muut psykososiaalista tukea tarvitsevat sekä erityistä tukea 

tarvitsevat nuoret), avustusten ja kumppanuussopimusten, logistiikan, kunnilta vuokrattavien toimitilojen, 

ravintopalveluiden, ympäristöterveydenhuollon ja muiden (esim. pelastustoimea koskevat 

erityiskysymykset) mahdollisten asioiden nk. rajapintoja. 

 
 Sote –kunta – maakunta- rajapinnat on muuttuneet yhdyspinnoiksi.  POKAT 2021- maakuntaohjelman 

painopisteiden ja Siun soten järjestämissuunnitelman integroituminen maakunnalliseksi monitoimijaiseksi ja 

monialaiseksi yhteistyöksi on osa Meijän maakunnan valmistelutyötä.  

 

 

Siun sote oma hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen rakentuu vuonna 2017 perustettuun Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen johtoryhmätyöskentelyyn ja Siun sote - kunta yhdyshenkilöverkostoon. Ensimmäinen 

toimintavuosi meni järjestäytymiseen ja toiminnan käynnistämiseen. 
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Vuonna 2018 Siun soten hyvinvointikoordinaattori on jalkautunut kuntiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan 

kansanterveyden keskuksen kanssa. Kuntien kanssa he ovat käyneet keskusteluja kunkin kunnan 

erityispiirteistä (hyvinvointivajeet) ja hyvinvointikertomusten sisällöistä. Pohjois-Karjalan alueelliseksi 

painopisteeksi HYTE-työssä näyttääkin nousevan ehkäisevä päihdetyö. Hyvinvointikertomusyhteistyön 

rakenteet ja raamit selkiytynevät meneillään olevan kuntakierroksen myötä. Sen myötä on mahdollista linjata 

mm. ikäihmisten vapaa-aikaan liittyviä teemoja ja mahdollisia painopisteosioita.  
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13 Koulutusorganisaatio- ja työelämäyhteistyö 

Siun soten strategiset kumppanuussopimukset Karelia ammattikorkeakoulun, Pohjois-Karjalan 

koulutuskuntayhtymä Riverian ja Itä-Suomen yliopiston kanssa tiivistävät työelämän ja koulutus-

organisaatioiden keskinäistä yhteistyötä.  

Pohjois-Karjalan sote- osaamisen maakunnaksi –hanke (2017- 2018) on yksi esimerkki 

kehittämisyhteistyöstä. Siun sote ja Karelia ammattikorkeakoulu tuottivat vision maakunnalliselle sote- 

osaamisen kehittämiselle ja erikoistumiselle ja raamin lähitulevaisuuden ja pitkän tähtäimen henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelmalle.  Vision keskiössä on johtaminen, josta on johdettu mm. seuraavat 

osakokonaisuudet: 

 kokonaisuuksien johtaminen 

 tiedolla johtaminen 

 osaamisen johtaminen 

 muutosjohtaminen 

Näille kaikille läpileikkaavina ovat tavoitejohtaminen, itsensä ja digitalisaation johtaminen, talous-, 

hankinta- ja sopimusosaaminen, työhyvinvoinnin huomioiminen osaamisen kehittämisessä sekä 

positiivinen ja ratkaisukeskeinen johtaminen. 
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14 ICT kokonaisarkkitehtuuri 

Tietojärjestelmien osalta maakunnassa on tehty vuosien ajan työtä tietojärjestelmien yhtenäistämiseksi. 

Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy (PTTK) on vastannut alueen kaikkien kuntien ja kuntayhtymien 

tietohallintotehtävistä sekä tietojärjestelmien ja laitteiston hankinnoista jo vuodesta 2005 lukien. 

 Pohjois-Karjalassa on käytössä kaikkien alueen kuntien sekä Heinäveden kunnan terveyskeskusten, 

keskussairaalan, erityishuollon ja suunterveydenhuollon yhteinen potilas- ja asiakastietojärjestelmä 

Mediatri, joka on otettu käyttöön maakunnassa porrastetusti käyttöön vuodesta 2009 lukien. Mediatri 

mahdollistaa Sote-ammattilaisten välisen tiedonsiirron koko maakunnan sisällä. 

Kantapalvelut ja alueellinen yhteistyö (KYS ERVA alue)  

Mediatri oli ensimmäinen Kansalliseen terveysarkistoon (KANTA) liitetty asiakas- ja potilastietojärjestelmä. 

Sähköisen lääkemääräyksen jälkeen käyttöön ovat tulleet potilastiedon arkisto ja muut Kanta-palvelut. Kaikki 

maakunnan Sote-kuvantaminen on keskitetty yhteen sähköiseen kuva-arkistoon, joka sisältää muun muassa 

EKG:t, iho, silmänpohja ja RTG-kuvat. Maakunnan kuva-arkisto, Negen Oy:n toimittama neaPacs oli 

ensimmäinen valtakunnalliseen kuva-arkistoon Kvarkkiin liitetty kuva-arkisto. 

Pohjois-Karjala ja PTTK ovat mukana myös KYS:n Erva-alueen toimijat yhdistävässä Istekki Oy:n 

runkoverkosssa, joka mahdollistaa lähete/palauteliikenteen toteutuu koko Erva-alueella. 

Kansalaisille tarkoitetut sähköiset asiointipalvelut ja niiden yhteydet kansalliseen kehittämistyöhön 

 

Sähköisessä asioinnissa suurin käyttövolyymi ja suurin hyödyntämätön potentiaali on omaterveyspalvelussa 

Medinetissä. Medinet mahdollistaa nykyaikaisen tavan seurata ja edistää omaa terveyttä tarkastelemalla 

omia terveystietoja, esimerkiksi rokotuksia, laboratoriovastauksia, lääkityksiä sekä ammattilaisen kanssa 

tehtyä hoitosuunnitelmia oman käyttöliittymän kautta. Medinet on kansalaisen Mediatri-”sovellus”. 

 

Etäkonsultaatiot ja videoasiointi 

Loppuvuoden aikana tulee myös selviämään maakunnallisen videoasioinnin ratkaisun toimittaja. 

Kilpailutuksen tulokset ovat selvillä joulukuun 2018 aikana ja käyttöönotot voivat alkaa heti vuoden 2019 

alusta lähtien. Käyttöönotettavia palveluita tulevat olemaan virtuaalinen kotihoito, etäkuntoutus ja 

etälääkäritoiminta. 

Olemassa olevia toimintoja tässä ovat mm. perhehoidon kuvapuhelimet ja avoterveydenhuollon 

vastaanottotoiminnassa oleva mahdollisuus etälääkärivastaanottoihin muutamilla terveysasemilla. 

 

 

UNA ja APTJ-hankkeet 

 Siun sote on jatkaa mukana kansallisessa UNA-hankkeessa. UNA-hankkeen lisäksi olemme liittyneet myös 

Keski-Suomen vetämään APTJ-hankkeeseen. APTJ-hankkeessa tullaan kilpailuttamaan ja valitsemaan yksi 

kattava asiakas- ja potilastietojärjestelmä koko Erva-alueelle pl. Pohjois-Savo.   
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Sosiaalihuollon kokonaisuus 

Siun Sokanta-hanketta jatketaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuosien 2018 ja 2019 aikana. Mediatriin 

ja ProConsonaan tullaan tilaamaan kansallisten vaatimusten mukaiset tietonäkymät versiopäivityksinä. 

Näiden päivitysten avulla voidaan toteuttaa lakisääteiset sosiaalihuollon Kanta-käyttöönotot. Nämä ratkaisut 

tulevat olemaan käytössä siihen saakka kunnes APTJ-hankkeen kautta tulevat ratkaisut ovat selvillä. 

 

Kotihoidon tuottavuutta tullaan tehostamaan kotihoidon mobiilin Medimobi2:en versiopäivityksellä jossa 

saadaan käyttöön parannettu versio nykyisestä mobiiliratkaisusta sekä lisäksi uusia työvälineitä työnjakajille 

(esim. optimointi). Lisäksi uusi versio parantaa tiedontuotantoa huomioimalla vuoden 2019 alusta käyttöön 

tulevat kansalliset HILMO-vaatimukset. 

 

Tietotuotannon kehittämistyö 

Tietovarastoinnin kehittämistyötä jatketaan laadukkaan tietojohtamisen tueksi. Tietovarastointia tullaan 

kehittämään siten että nykyisestä tietovarastoratkaisusta saataisiin kansalliset vaatimukset täyttävä sekä 

tuotteistettu ratkaisu jonka käyttöä voidaan jatkaa vaikka perusjärjestelmät vaihtuisivat ympäriltä. 
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15 Seuranta ja arviointi (kustannusvaikuttavuus) 

 
Siun sote on toiminut maakunnallisena kuntayhtymänä noin kaksi vuotta. Kun 14 kunnan sosiaali- ja 

terveyspalvelut yhdistetään  ja yhteen sovitetaan uuteen yhteen organisaatioon, yhtenä keskeisenä 

tavoitteena on vaikuttaa kustannuskehityksen taittumiseen ja hillitsemiseen.   

 

Siun soten perussopimuksessa on omistajaohjauksen yhteyteen kirjattu kuntayhtymän toimintojen ja 

investointien rahoittaminen. Järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan 

jäsenkuntien suorittamalla korvauksella (= kuntien maksuosuudet). Omistajaohjauksessa määrätään 

maksuosuuksilla kerättävän määrän muutos vuosittain. Muutoksen pohjana käytetään kuluvan vuoden 

ennustetta (Siun sote).  

 

Vuoden 2018 loppuun saakka kuntien maksuosuudet perustuvat rahoitusmalliin, jossa käytön mukainen osa 

on 95 % ja asukasluvun mukainen osa on 5 %. Vuoden 2019 alusta lukien kuntien maksuosuudet määräytyvät 

kokonaan palvelujen käytön perusteella. 

 

Talouden ja toiminnan seurantaa varten on valmisteltu ja käyttöönotettu seuranta- ja raportointijärjestelmä 

Siun soten käynnistymisen myötä. Tätä järjestelmää opetellaan parhaillaan käyttämään tiedolla johtamisen 

toteutumiseksi. 

 

Ikääntyvien palveluissa on maakunnallisesti tavoitteena tukea kotona asumista erilaisin keinoin sekä 

keventää palvelurakennetta. Ikääntyvien palvelujen palveluvalikkoon pyritään saamaan erilaisia vaihtoehtoja 

ja tuottamaan palveluja tasaisesti asuinpaikasta riippumatta mm. integroimalla palveluja. 

Palvelurakenteen keventäminen onkin jo siirtänyt toimintoja kotona asumisen tukemisen suuntaan, jolloin 

mm. laitoshoidon kustannukset ovat Sotkanetin tilaston mukaan jo merkittävästi pienentyneet seitsemässä 

vuodessa. 
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16 Viestintästrategia väestölle 

Ikääntyvien palvelujen yhteen sovitettu kokonaisuus on osa tämänhetkistä Pohjois-Karjalan Siun soten 

järjestämissuunnitelmaa. Järjestämissuunnitelman viestinnässä noudatetaan Siun soten viestintäohjeita. 

Maakuntatasolla järjestämissuunnitelmasta on mahdollista viestiä asukkaille yhteistyössä 

maakuntauudistuksen (Meijän maakunta) kanssa. 
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LÄHTEET 

 
Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)- kokeiluhanke, Pohjois-Karjala. STM:n I&O 

kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 2016 -2018. 

KEHITETÄÄN IKÄIHMISTEN KOTIHOITOA JA VAHVISTETAAN KAIKENIKÄISTEN OMAISHOITOA 2016–2018  
Hakujulistus 6.5.2016 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74908/Rap_2016_32.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

 
KEHITETÄÄN IKÄIHMISTEN KOTIHOITOA JA VAHVISTE-TAAN KAIKENIKÄISTEN OMAISHOITOA 

Hankesuunnitelma 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75191/STM_RAPORTTI.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

 

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuositusjulkaisu_fi_kansill

a.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

980/2012. 

Laki omaishoidon tuesta 937/2005. 

MIUN SOTE – KUINKA ASUN VANHANA? Aalto-yliopiston havaintoja Pohjois-Karjalan vanhusten 
palvelurakennuksista. Taegen Jonna (toim.). Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut. Aalto yliopisto.  

 
Perhehoitolaki  263/2015. 

 

Pohjois-Karjalan maakuntaprofiili 2018. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten 

omaishoitoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Pohjois-Karjala sote-osaamisen maakunnaksi- hanke www.sote-osaaminen.karelia.fi/ 

POKAT 2021. Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2018 -2021. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. 

POKAT 2021 – maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2918 -2021. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. 

Siun soten tietohallinto, ICT-pääsuunnittelija Tomi Tikkanen. Siun sote. 

Siun soten geriatrinen osaamiskeskus, ylilääkäri Pentti Saarinki ja palveluesimies Tarja Parviainen. Siun sote. 

Siun sote–kunta. Rajapinta tarkennukset. 31.8.2016/koordinaatioryhmä. 

 
Sotkanet –tilasto- ja indikaattoritietokanta. 

Terveydenhuoltalaki 1326/2010. 

Tiedosta arviointiin. Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Karjala. THL:n asiantuntija-arvio syksy 2018. 

Harjoitus. 

http://www.siunsote.fi/documents/4823935/4972683/Siun_sote-1_väri_vaalealle.png/503ad328-cf3f-487e-a86d-ecc1d01a20d6?t=1484242284846
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74908/Rap_2016_32.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74908/Rap_2016_32.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.sote-osaaminen.karelia.fi/
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Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat. www.pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/  

Vanhuspalvelujen tila- seurantatutkimus 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/toimivat-vanhuspalvelut/vanhuspalvelujen-tila 

www.pohjois-karjala.fi/tietopalvelu/tilastot  

www.siunsote.fi/ikaihmisten-palvelut 

www.siunsote.fi/paatoksenteko-ja-hallinto (perussopimus) 

www.stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten 

omaishoitoa)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

http://www.pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/toimivat-vanhuspalvelut/vanhuspalvelujen-tila
http://www.pohjois-karjala.fi/tietopalvelu/tilastot
http://www.siunsote.fi/ikaihmisten-palvelut
http://www.siunsote.fi/paatoksenteko-ja-hallinto
http://www.stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

