
Kärkihankkeet 

Merja Tepponen 



Yleistä 

• Ulkoista hankerahoitusta toiminnankehittämiseen Eksote on 
saanut vuodesta 2009 – 2015 (30.7.2015 mennessä) yhteensä 
noin 13 milj euroa. Omarahoitusosuus on noin 5,2 miljoonaa 
euroa (40%) eli yhteensä 18,2 milj.   

• Imatran osuus on 21% perusterveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon osuudesta eli 0,9 milj tällä hetkellä. 

• ICT investoinneista Imatran osuus on 0,9 milj. vuosilta 2010-
2014.  

• Tälle vuodelle haettu (päätös puuttuu) yht. noin 2,7 milj € 

 

 

 



Yleistä 
 

• Lisäksi rinnalla kulkevat vielä tutkimushankkeet ja Socomin 
hankkeet 

• Tälle vuodelle haettu (päätös puuttuu) yht. noin 2, 7 milj € 
– Terveyden edistäminen (riskitestit ja sähköinen asiointi) 

– Maaseutuhanke 

– Päivystys olohuoneessa 

– ODA 

• Tälle vuodelle haetaan lisäksi 
– Kodin teknologia, alusta 

– Kela/muu rahoittaja: ravitsemus ja kokonaislääkityksen arvio? 

– PAJA 

– Työllisyys 

 

 

 

 

 



Yleistä 

• Imatra integraatio 

• Yhteyskeskuskokonaisuus 

• PAJA-kokonaisuus 

• KANSA-koulu, sosiaalialan osaamiskeskukset, Socom 
hallinnoi 

• Kärkihankkeet strategisten alueiden mukaisesti 

 

• Varaston tilausjärjestelmä 

– Sitoo kahden henkilön työpanosta 
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Strategian yhteenveto 

Kansalainen ja Koti  

Kotikuntoutus 

Hyvinvointiasema 

 

Päivystävä sairaala 

TEKNOLOGIA 

INVESTOINNIT 

LOGISTIIKKA 

VALMENNUS 

UUDISTUMINEN 

ARVOT 

JOHTAMINEN 

IHMISET JA OSAAMINEN 
PALVELUT JA PROSESSIT 

TALOUS JA TULOKSELLISUUS 

TASAPAINOINEN TALOUS 

ASIAKKAAN OMATOIMISUUS 

VAIKUTTAVAT TOIMINTAMALLIT 

Avohoidon uudet mallit 

Uusi Sairaala 

Kotihoidon ja kuntoutuksen 

uudet mallit  



Yhteyskeskus kokonaisuus 

Yhteyskeskus 
Yhteinen tietopohja 

Yhteiset toimintamallit 

Yhteinen raportointi 

Älykkäät ICT ratkaisut 

Palvelukokonaisuutta 
ohjaava tilannekeskus 

Päivystyksen osana 

 
”Hoivakeskus” 

- Kotihodon toiminnan 
ohjaus 

- Suunnitellut videokäynnit 
- Kodin ja henkilö 

teknologia 
 

 

 
Hyvinvointiasemat 
Kuntoutuskeskus 

 

Virtuaalinen yhteys Virtuaalinen yhteys 

Virtuaalinen yhteys 

Kansalaisen roolin 

vahvistuminen 

Ammattilaisten 

uudet roolit 

Omaisen roolin 

vahvistuminen 



Imatran liittyminen osaksi Eksotea,  ICT- projektit 

INFRA2-projekti 

KATTO2-ohjelma 

TERVA-projekti 

TERVA-projekti 

PERSO2-projekti 

PERSO2-projekti 

MAUKKA2-projekti 

MAUKKA2-projekti 

PENKKA-projekti 

PENKKA-projekti 

VELI-PEKKA 

HELVOLA 

MINNA 

KÄLVIÄ 

OUTI PULLI 

SUVI 

TOLONEN 

HIMA-projekti 

HIMA-projekti 

SÄPA-projekti 

SÄPA-projekti 

RIITTA 

LEHTONEN 

MIKA MITIKKA 

INTRA-projekti 

INTRA-projekti 

HENNA 

GRANQVIST 

MAHA-projekti 

MAHA-projekti 

TIINA 

PURHONEN 

RAPA-projekti 

RAPA-projekti 

KATJA 

KLEMOLA 

LUURI-projekti 

LUURI-projekti 

MARIKA 

WIKSTRÖM-

KOIKKALAINEN 

Talous-

aliprojekti 

Henkilöstö- 

aliprojekti 

ANU 

LINDQVIST 

Koulutus 

KOULUTUS: Kaikki Imatralta siirtyvät henkilöt on koulutettava kokonaisvaltaisesti!! 



 
Kärkihankkeet, strategia 
  

Toimintakykyisenä 
kotona  

Valmentava 
johtaminen 

Tiedon lisäarvo 

Kuntoutus  

Uusi 
päivystää 
sairaala 

Avohoidon  
uudet mallit 

Kotona 
asumisen 

tuki 



Aikataulu kuvattu näillä symboleilla 

Valmistelussa  
Toimenpiteet 

käynnissä  
Ei käynnissä 



 
Kärkihankkeet, strategia 
  

Toimintakykyisenä 
kotona  

Valmentava 
johtaminen 

Tiedon lisäarvo 

Kuntoutus  

Uusi 
päivystää 
sairaala 

Avohoidon  
uudet mallit 

Kotona 
asumisen 

tuki 



Valmentava johtaminen, Paja kokonaisuus 
Tiedon lisäarvopalvelut  

• Luoti 3 

– Tietojohtamisen  mallin kehittäminen (Luoti 3) 120 000 € 

– Palvelupakettien määrittely ja testaus 

– Palvelupaketit, ohjauksen ja raportoinnin työkalu- tapa sopia siitä, mitä 

julkisilla varoilla tehdään - ja mitä se maksaa 

• Valmentava johtaminen   

– Kyvykkyys, lean ja tiedon lisäarvo, digitalisaatio 

– Haetaan rahoitusta Tekes 
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Toimen-
piteet 

käynnissä  

Valmis-

telussa  



Palvelupaketit ja  
kustannusten johtaminen & laskenta 
Tavoitetila 

• Kustannuksia seurataan myös 
asiakasryhmittäin yli organisaatiorajojen; 
asiakkaan palveluketjut on tunnistettava ja 
niistä aiheutuvat kustannukset asiakkuuden 
elinkaaren eri vaiheissa 

 

• Ennustetaan tulevaa kehitystä vuosia 
eteenpäin eri palveluissa 

– asiakasryhmät  asiakastarpeet 
suoritteet  eurot 

 

• Kustannuslaskennan (toimintolaskenta tms.) 
avulla muodostetaan valistuneempi käsitys 
kustannusten todellisista 
aiheutumismekanismeista kussakin palvelussa 

Terveys- ja 
vanhusten-

palvelut 

Perhe- ja 
sosiaali-
palvelut 

Kuntoutus 

Asiakasryhmä 1 

Asiakasryhmä 2 

Asiakasryhmä 3 

Kohdat, joissa asiakasryhmän 

suoritteet ja kustannukset 

syntyvät eri palveluissa hoito- tai 

palveluketjun eri vaiheissa 

Toimen-
piteet 

käynnissä  



• Kansallisesti sovittu palvelurakenne ja sisältö  
• Kansallisesti sovittu kustannuslaskentamalli 
• Kansallisesti sovitut minimilaatukriteerit 

palvelupaketeittain (esim. saatavuus, 
lähipalvelut, peittävyydet ) 

• Kansallisesti sovitut hoidon ja palvelun 
saatavuuden kriteerit (esim. oikomishoito)   

• Kansallisesti sovitaan seurattavat laatu ja 
vaikuttavuusmittarit palvelupaketeittain 
(vuositaso ja strategiset mittarit) 

 

Palvelupaketit tavoitteena yhdenmukaistaa 
kansallisesti (luonnos) 

Toimen-
piteet 

käynnissä  



14 Sitra 2015 

Palvelupakettien rooli 
raportoinnissa ja ohjauksessa 
Läpinäkyvyys eri tasoille  

Johtamisen/raportoinnin tasot 

Kansallinen johto 

-palvelukokonaisuuksien vertailu 

-keskeiset resurssit 

-palveluverkko 

Järjestäjä-tilaaja johto 

-palvelupaketeilla tilaaminen 

-strategiset painotukset 

Tuotantojohto/Toimialajohto 

-prosessien johtaminen 

-asiakasryhmät 

-tuotanto-organisaation ja -tapojen  

suunnittelu ja hallinta 

Yksikön johto 

-asiakaspalvelun johtaminen 

-yksikön palveluiden hallinta 

Palvelupaketit 

Raportointi/ohjaus 

Palvelupaketit 

Asiakasprosessit 

Palvelulupaus, -sopimus 

Asiakas 

SOTE  

Maakunta 

Kunnat  

Toimen-
piteet 

käynnissä  



Jne 

Vammaisten palvelut 

Hoito- ja hoivapalvelut 

Aikuissosiaalityö 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 

Mielenterveys ja päihdepalvelut 

PALVELUPAKETIT  JA ASIAKAS-/HOITOKETJUT/-POLUT 

 
 

Suun terveydenhuolto 

Useimpien 

asiakkaiden/potilaiden 

palvelukokonaisuus 

muodostuu yhden 

palvelupakettikokonaisuud

en määrittämistä 

palveluista. Usein tämä 

vastaa asiakkaan/potilaan 

kokemaa asiakas-

/palvelu-/hoitopolkua. 

Joissakin yksittäisissä 

tapauksissa 

palvelukokonaisuus 

muodostuu useiden 

palvelupakettien 

tuottamista palveluista. 

Tämä voi olla joko 

satunnaista (yksilö 

sattumalta saa 

palvelua useasta 

palvelukokonaisuudest

a samanaikaisesti)  tai 

säännönmukaista 

(moniongelmaiset tai 

monialaista palvelua 

vaativat(*) *)Esim syrjäytyneet, 

päihdeongelmaiset, tietyt 

ongelmaryhmät jne 

Järjestäjätaho ja palvelutuottaja sopivat: 

1) Palveluiden tuotantotavoista ja palvelujärjestelmästä (mm 

missä ja koska eli palvelupisteet ja palveluajat) 

2) Palvelupakettien palveluiden tuotantomäärästä ja –laadusta 

3) Palvelupakettien rajat ylittävien asiakkaiden palveluiden 

koordinoinnista ja hallinnasta 

4) Edellä mainitun kokonaisuuden hinnasta 

PALVELUPAKETIT  

Toimen-
piteet 

käynnissä  



Vastaanottopalvelujen palvelupaketti  
Toiminta Palvelu  Tuote 
Hoitoonpääsykriteeri
t  
Ennaltaehkäisevät 
palvelut  

Omahoidon terveysvalmentaja  
It-linkit   
Kunnan liikuntatoimi, 
Personal Trainer-palvelut  
Terveysneuvontapäivät 
Terveyskioskit 

Terveysasemapalvelu  
  
  

Hoidon tarpeen arvio 

Lääkärivastaanotto 
  

Puhelinkonsultaatio 
Sähköinen konsultaatio  
Ajanvarausvastaanottokäynti  
Kiireellinen hoitokäynti 
Kutsuntatarkastukset  

Lääkäripalvelut muille  Kotihoitokäynti 
Palveluasuminen käynti 
Neuvolakäynti  

Hoitajavastaanotto ajanvarausvastaanottokäynti 
kiireellinen hoitokäynti  

Psykiatrinen tiimi Psykiatrisen hoitaja (sis depressio)  
Psykiatri 

Fysioterapeutin vastaanotto  Fysioterapeutin vastaanottokäynti 

Sosiaalityöntekijän vastaanotto Sosiaalityöntekijän käynti  

Jalkautuvat erikoislääkäripalvelut 
(oppiva ryhmäkonsultaatio 
toiminta)  
  

Ortopedi  
Fysiatri 
Geriatri 
Muu jalkautuva 
erikoislääkäritoiminta ? 

Muu erityispalvelu  Ravitsemusterapia, 
Psykologi  
jalkojen hoito 
Kuulontutkija 
Silmänpohjatutkimus 
Tartuntatautien valvonta  
Mammografia seulonta 
Skopiat 

Työttömien palvelut  Lääkärin vastaanotto 
Terveydenhoitajan vastaanotto 
Työfysioterapeutti 
Työpsykologi 

Konsultatiivisen ja 
lyhyen hoidon 
erikoissairaanhoidon 
vastaanotot  
  

Sisätaudit  
Diabetes 
Gastroenterologia  
iIfektiotaudit  
Neurologia  
Keuhkosairaudet  
lastentaudit  
synnytys ja naistentaudit  
kardiologia  
korvataudit  
fysiatria  
kirurgia 
ortopedia 
Urologia 

puhelinkonsultaatio 
Käynti hoitajalla 
Käynti lääkärillä 
ryhmäkäynti 

16 

Tämä paketti on se, minkä asiakas valitsee 

valitessaan terveysasemansa terveydenhuoltolain 

perusteella 

 

Linjaukset  

 Terveysasemapalveluun tulee sisältyä taulukossa 

olevat palvelut 

 Terveysasemalle fysioterapeutin palvelut tulevat 

kuntoutuksen palvelupaketista, sosiaalityöntekijän 

palvelut tulevat aikuissosiaalityön palvelupaketista, 

jalkautuvat erikoislääkäripalvelut ovat samaa 

palvelupakettia 

 Työttömille rakennetaan oma palvelumuoto  

 Konsultatiivisen ja lyhyen hoidon erikoissairaanhoidon 

vastaanotto eriytetään muusta erikoissairaanhoidosta 

vastaanottopalvelujen palvelupakettiin 

 Kiireellinen hoito järjestyy tämän palvelupaketin 

kautta, mutta päivystys on oma palvelupaketti  

 Silmätaudit ja gynekologia vaativat erityisesti 

hoitoonpääsy kriteereiden tarkennuksen 

 Psykiatrisen tiimin pääasiallinen rooli tukea muuta 

terveysaseman  henkilöstöä  

 

  

Integraatio muihin paketteihin  

 Terveysasemapalveluun kuuluu lääkäripalvelu 

kotihoidolle, palveluasumiselle ja neuvoloihin 

 Työttömien palveluilla integraatio aikuissosiaalityöhön 

ja työvoimahallintoon 

 Terveysasemapalvelulla on primaari palvelutarpeen 

arvion tehtävä erityispalveluihin  

   

Mittarit : 

 Miten maksetaan tuloksellisesta toiminnasta ”terveistä 

elinvuosista”? 

 ?? 

 

Tavoitteet 

 Tarjota  

 

 

 

Pohdittavaa 

 

 Hoidettu potilas on tuote ja esim. pDrg luokitus voi 

olla pohjana , suoritteet vain kustannuslaskennan 

apuväline  



 
Kärkihankkeet, strategia 
  

Toimintakykyisenä 
kotona  

Valmentava 
johtaminen 

Tiedon lisäarvo 

Kuntoutus  

Uusi 
päivystävä 

sairaala 

Avohoidon  
uudet mallit 

Kotona 
asumisen 

tuki 



VN:n selvitys ja tutkimusmääräraha julkisen 
sektorin tuottavuus ja rakenteellinen 
uudistaminen haku: Mitkä ovat uusia 
toimintamalleja iäkkäiden palveluissa 

• Rahoitettiin yksi hanke Suomessa tältä alueelta, 170 000 € 

• Eksote sai tämän rahoituksen, konsortiossa LUT, Saimia ja Socom. Selvitys 
ja tutkimushanke ”Kuntouttavat toimintamallit iäkkäiden palveluissa” 

• Keskeiset tehtävät: kuvaus, arviointi  ja levitettävät mallit, jotka  
toimeenpantavissa  

– Asiakaslähtöiset kuntouttavat palvelupolut,  

– Arjen apu, kodinhoidollinen tuki,  

– Kiireellisen avun uudet toimintamallit 

– Teknologialla tuetut toimintamallit  

• Hankeaika 09/2015 – 08/2017 

• Joitakin toimintamalleja kokeiluun  tai suoraan käyttöönotettaviksi  on 
kuvattava  jo 2016 

Toimenpiteet 
käynnissä  



Asiakkuuden hallinta/johtaminen 
Käynnissä 
• Yhteydensaanti kotihoitoon 

– Isoapu, palveluneuvonta ja ohjaus palvelutarpeen arviointimalli 
 

• Palvelujen koordinaatio 
– Vastuuhoitaja, vastuutyöntekijä ja palveluohjauksen toimintaa jatketaan toimeenpanoa  
– Yhteinen Palvelu- hoito ja kuntoutussuunnitelma 
– Sovitut toimintamallit   
– Yhteyskeskusmallit 

• Johtaminen ja arviointi toiminnan muutoksista 
– Resurssien määrittely  
– Suorituskyky ja laatumittarit 
– Vertailutieto kerätty ja tulokset elokuussa (NHG), vertailua tulossa myös muihin Suomen 

kotihoitoihin ja kansainvälisesti (IBENC) 
– Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (VaPl 5§) 

 
Valmistelussa 
• Verkkoaivoriihessä henkilöstö nostanut  kehittämiskohteiksi  

– Vastuuhoitajuus 
– Kuntoutumis- ja hoitosuunnitelmaosaaminen  
– Arviointiosaaminen 
Näiden työstämistä jatketaan esimiesten kanssa virtuaalityöpajoissa. Toimenpiteet 
jalkautetaan ja tuloksia mitataan 
 

 
 

 
 

Toimen-
piteet 

käynnissä  

Valmis-

telussa  



Ennakoiva toiminta 
Käynnissä  

• Itsearvioinnit, teematapahtumat,  

http://www.hyvis.fi/etelakarjala/fi/seniori_ja_ikaihmiset/Sivut/Palvelunt
arve_testi.aspx 

• https://www.omahoitopolut.fi/web/ikaihmisten-toimintakyky 

• palveluneuvonta ja -ohjaus 

• vertaisohjaajat, sähköinen asiointi, liikunta ja kulttuurikumppanit (Piristäjä 
palvelu) 

• Hyvinvointia tukevat käynnit  +75 

• Matalan kynnyksen liikuntaohjaus, Voimaa Vanhuuteen ryhmät 

• Toimintakyky arviot 

• Marttojen iäkkäiden hyvää ravitsemusta tukeva hanke 

Valmistelussa 

• Riskitestien kytkeminen palveluihin 

 

Toimen-
piteet 

käynnissä  

Valmis-

telussa  
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https://www.omahoitopolut.fi/web/ikaihmisten-toimintakyky
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Uudistuva kotihoito ja avopalvelut 

Käynnissä (KKE) 
• Palvelutarpeen arviointi ja kuntouttavat jaksot 
• Palveluneuvonnan ja palvelutarpeen arviointiohjelman käyttöönotto 
• Vastuuhoitajatoimintamalli 
• Yhteinen palvelu ja kuntoutussuunnitelma 
• Muistiasiakkaiden kuntoutuvien malli 
• Saattohoito  

 
 

Valmistelussa 
• Jatkuvan parantamisen malli 
• Osaamisen vahvistaminen  
• Päivätoimintaa Lemilla ensi vuonna, sitten koko Eksote alueella toiminnassa 

Toimen-
piteet 

käynnissä  

Valmis-

telussa  



 Teknologian monet mahdollisuudet 

Käynnissä 
• Toiminnan ohjaus 

– Optimointi 
– levittäminen 

• Videokäynnit ja Paikantavaturvaranneke (Smart care) 
• Koulutus ja viestintä 
Valmistelussa 
• TeliaSonera pieni pilotti alustasta 
• Yhteinen alusta/kanava hyvinvointiteknologian käyttöönottoon 
       Kuntaliiton ja isojen kuntien kanssa 
• Turvallisuutta parantava malli yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Kyberturvallisuus 

(Fingrid kantaverkko?) 
• Smart Home – kodin turvasensorit ym. 
• Hoivakeskus, pilotti TeliaSoneran kanssa valmistelussa 

 
 

Toimen-
piteet 

käynnissä  

Valmis-

telussa  



Arjen apu  

Käynnistymässä ja valmistelussa 

• Liikkumisen tukeen uusia malleja (THL) ja pilotit 

• Hyvinvointikumppanuus hanke yritysten, 
kehitysyhtiöiden ja Saimian kanssa alk. 1.9 EAKR 

– Palveluseteleiden sisällön kehittäminen, yhteinen ajanvaraus. 

• Selvitys työllistämisen kautta olevista mahdollisuuksista 
ja nopeat kokeilut 

– EKTA, omat yksiköt ym.  Sosiaalinen yritys? 

• Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö 

– Socomin kanssa yhteinen hanke, Piristäjä palvelu, Voimaa 
Vanhuuteen ym. 

Valmis-

telussa  



Asumisen ratkaisut 

 

• Tehostettu palveluasuminen 

– Luumäki 14.9.2015 ensimmäinen vaihe 

– Ensi vuoden puolella vanhainkodin korjaus tehty 

– Lemi valmistuu 11/2015 

– Taipalsaari 2017 uusi (tehostettu ja  palveluasuminen)  

• Seniorasumisen uusi yksikkö Tietäjän kadulla 

 

Toimen-
piteet 

käynnissä  



Asumisen ratkaisut 

• Tietoa kerätty kuntien kohteista yhdessä ARA ja 
ympäristöministeriön kanssa. Työkalu arviointimalliin 
olemassa 

– Arviointi kevyemmin tuetun  asumisen tarpeista 

• Käynnistettävä laajempi suunnittelu 

– Esim.:  

– Palvelukorttelit, muistikuntoutuvien yhteisöt 

– ”Osuuskunnat” haja-asutusalueilla 

• Saunakiven  valmistelu,  

– Teknologia, seniorasumisen va 
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Valmis-

telussa  

Ei 
käynnissä 

Valmis-

telussa  



Omaishoito 

Käynnissä 
• Terveystarkastukset 
• Palvelusetelin laajennettu käyttö, palvelubudjetti 

uudistus 
• Perhehoidon lisäystä 

 
Valmistelussa 
• Kysely  omaishoito vaihtoehtona  
• Omaishoitajien kuntoutus,  
• Kelan nopeutettu päätöksenteko kuntoutuksesta 

Toimen-
piteet 

käynnissä  

Valmis-

telussa  



 
Kärkihankkeet, strategia 
  

Toimintakykyisenä 
kotona  

Valmentava 
johtaminen 

Tiedon lisäarvo 

Kuntoutus  

Uusi 
päivystää 
sairiaala 

Avohoidon  
uudet mallit 

Kotona 
asumisen 

tuki 



Kuntoutus 

Käynnissä  
• Kuntouttavat arviointijaksot (KKE) 
• Armilan kuntoutuskeskuksen kuntouttavat jaksot  
• Kotikuntoutuksen mallit (KKE) 
• Muistikuntoutus muistipoliklinikan yhteydessä 
• Kela kuntoutuksen malli, Kauko Ikä 
• Työnjako 
• KOPPI, suorakuntoutuksen mallit 
 
Valmistelussa  
• Teknologialla tuettua kuntoutusta ja ICF viitekehys mobiili  
• Psykososiaalisen kuntoutuksen vahvistaminen 
• Sisäisen koulutuksen mallit  
• Omaishoitajien kuntoutuskurssit 

 
 

Toimen-
piteet 

käynnissä  

Valmis-

telussa  



 
Kärkihankkeet, strategia 
  

Toimintakykyisenä 
kotona  

Valmentava 
johtaminen 

Tiedon lisäarvo 

Kuntoutus  

Uusi 
päivystää 
sairiaala 

Avohoidon ja 
-palvelun  

uudet mallit 

Kotona 
asumisen 

tuki 



Avopalvelut 

• Hyvinvointiasemien eteenpäin vieminen 

• Riskitestit, itsearvioinnit 

• Yhteyskeskus,  sähköinen asiointi 

• Ohjaamo hanke, matalan kynnyksen  
kohtaamispaikka 

• Palveluneuvonta ja palvelutarpeen arviointi 

• Yhteinen suunnitelma/henkilöhaku (kuntakokeilu) 

 

• www.palvelupolut.fi 
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http://www.palvelupolut.fi/


Palveluneuvonta, palvelutarpeen arviointi 
Yhteinen suunnitelma 
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Toimen-
piteet 

käynnissä  



Omahoitopolut ja omahoito 
  

VILOLO Riski 
testit 

terveysvalmennus  
PHR 
Tietoja palveluista 

Ajanvaraus tai 
hälytys 
ammattilaisille 

Omien 
tietojen 
hallinta 

Tunnistautuminen 

Pankki 
tai 

mobiili-
tunniste 

8.9.2015 Sairaanhoitajapäivät 13.3.2015 

https://www.omahoitopolut.fi/ 

 

Ajanvaraus tai 
hälytys 
ammattilaisille 

Laajempi omahoitokokonaisuus ODA-hanke haussa 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.radiopooki.fi/uutiset-ja-haastattelut/oulun-pateniemen-eritasoliittymiin-liikennevalot/40/1747&ei=Fpv8VKTcHojnygPZwILYAw&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNFbgV0Zd360_dn6pifj54et9FE0gQ&ust=1425927312218827
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.radiopooki.fi/uutiset-ja-haastattelut/oulun-pateniemen-eritasoliittymiin-liikennevalot/40/1747&ei=Fpv8VKTcHojnygPZwILYAw&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNFbgV0Zd360_dn6pifj54et9FE0gQ&ust=1425927312218827
https://www.omahoitopolut.fi/
https://www.omahoitopolut.fi/


 
Kärkihankkeet, strategia 
  

Toimintakykyisenä 
kotona  

Valmentava 
johtaminen 

Tiedon lisäarvo 

Kuntoutus  

Uusi 
päivystää 
sairiaala 

Avohoidon ja 
-palvelun  

uudet mallit 

Kotona 
asumisen 

tuki 



Päivystävä sairaala 

• Päivystyksen uudistaminen 

• Sairaalataide 

• Päivystys olohuoneessa 

 

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 8.9.2015 34 



Nopea apu kiireellisissä tilanteissa, 
Käynnissä 
• Koulutettu henkilöstö Äkillisen tilanteen toimintamalliin (KKE) 

– Koulutu jatkuu 
• Keskitetty kotiutuksen malli 

– Pilotti arvioidaan syyskuun loppuun mennessä 
• Tehosan laajennus 

– Toimii jokaisessa kunnassa 
 

Valmistelussa 
• ”päivystys olohuoneessa” hallitusohjelman mukainen digitalisaatio  hanke 

– Liittyy  uuteen sairaalamalliin 
– Päivystyksen, ensihoidon, kotihoidon ja  uusi toimintamalli   
– Yhden henkilön liikkuva tutkimus- ja hoitoyksikkö 
– Palvelukokonaisuutta  ohjaava tilannekeskus 24/7 
– Paljon palveluja käyttävien ohjaus 
– Keskitetyn kotiutusmallin laajennus ja toimeenpano 
– Yhteydenpito, tilannetieto  omaisiin 
– Hankehakemus lähetetty VN:lle, haetaan n. 2 milj€ 

 

 

Valmis-

telussa  

Toimen-
piteet 

käynnissä  



Hankehaku 

• Haettu rahoitusta VM:n Digitalisaatiohaaste 2015 -
ohjelmasta 

– Suunniteltu hankeaika 10/2015–03/2018 

– Haettu kehittämisrahoitus 2 032 660 € 

– Ministeriön tiedotteen mukaan hakijoita yli 150, 
hakemuksia yli 200 

• Päätös rahoituksesta syyskuussa 2015 

• Hankkeeseen osallistuva henkilöstö pääsääntöisesti 
talon sisältä, mahdollisesti muutama ulkopuolelta 
rekrytoitava (ensihoito ja avoterveyden lääkärit) 

 

 

Valmis-

telussa  





Hankkeen päätavoite ja toteuttaminen 

Tavoitteena on kehittää uudenlainen digitalisaatiolla tuettu toimintamalli kotiin ja 
asumispalveluihin vietäviin akuuttihoitoa vaativiin palveluihin. Lisäksi tavoitteena on 
vähentää ns. turhien päivystystapahtumien määrää. 

Hankkeessa määritellään ja käynnistetään ”Päivystys olohuoneessa” -toimintamalli. Toimintamalli koostuu 
seuraavista osa-alueista:  

- palvelukokonaisuutta ohjaava tilannekeskus 24/7 

- liikkuva päivystysyksikkö 

- yhteydenpito omaisiin 

- vaatimusmäärittelyt ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto toimintamallia tukevalle teknologialle 

- koulutus ja valmennus   

Lisäksi suunnitellaan paljon palveluja käyttävien ja kalliiden asiakkaiden hoitoon ennakoivampi malli sekä 
kehitetään lääkitystietojen ajantasaisuutta. 



Toiminnan koordinointi pelkistetysti 
esitettynä  
 



Kannattavuus 
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Kannattavuus vuositasolla ja kumulatiivisesti 

Vuositason kannattavuus Kumulatiivinen kannattavuus



Iäkkäiden hoidon ja palveluntarpeen 
arviointi, jatkovalmistelu  

 

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 8.9.2015 41 

Ravitsemus 

Kokonais- 
lääkehoidon 
arviointimalli  

Toimintakyvyn 
tuki  

Kuntoutus 

Toimintamalli 

olemassa, jatkuvaa 

parannusta tapahtuu 

Tarvitsee lisäpanosta ja 

toimintamallin 

jalkautusta 

Arvioitava tarve ja 

toimintamalli 


