
Hankekatsaus 1/2015 



Strategia 
2014-2018 



Hanke Tavoite Mittari 

Kaikki hankkeet Tukea Eksoten strategian 
toimeenpanoa ja painopistealueiden 
kehittämistä 

Kehittää kustannustehokkaita 
toimintamalleja ja palveluja 
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Talous ja tuloksellisuus 



Avohoidon uudet mallit 
Hanke Tavoite Mittari 

Kuntakokeilu Edistää asiakaslähtöisyyttä ja vähentää palveluiden 
päällekkäisyyttä käyttöön otettavan hyvinvointisuunnitelman 
avulla kokeilulain aikana (2v). Luodaan yksi yhteinen 
suunnitelma, joka kokoaa olennaiset asiat erikoisalojen 
omista suunnitelmista ja ammattilaisilla on mahdollisuus 
nähdä hoidon kannalta olennaiset tiedot yhdestä paikasta.  

- Erilaisten ikääntyneiden palveluiden 
käyttö ja kustannukset 

- Henkilöstörakenteen muutos 
- Palvelutarpeen arviointikäyntien 

muutos 

HyvisSADe Kehittää ja toteuttaa hoitoon hakeutumisen (itsearviointi, 
hoidon tarpeen arviointi) ja kansalaisen ajanvarauksen 
alueellisen ratkaisun. 

- Hoitoon hakeutumisen määrät 
(terveyskansion käyttäjät ja sähköisen 
valmennuksen käyttäjät) 

- Tehdyt ajanvaraukset  

United4Health Kehittää kroonisten sairauksien hoitoa ja hyödyntää 
telelääketiedettä sairauksien omahoidossa. Siirtää vastuuta 
potilaille itselleen sekä kehittää erilaisia hoitomuotoja, tukien 
samalla olemassa olevia terveydenhuollon palveluita. 

- Potilaiden terveydenhuollon 
palveluiden käyttö hankkeen aikana 
(verrataan edeltävään vuoteen) 

- Palvelun käytettävyyskysely 

Ohjaamo Monialainen ohjaamo: 15 – 29-vuotiaiden  nuorten 
työllistymisen edistäminen ja koulupudokkuuden 
vähentäminen 

- Konkreettisten ohjaamojen syntyminen 
ja juurtuminen Imatralle ja 
Lappeenrantaan 

- NT-typpijärjestemä, TE-toimiston ja 
oppilaitosten tilastot 

SAEPP Tarkastella keinoja, joilla ensihoidon paikan päällä 
hoidettavien potilaiden prosentuaalista osuutta voidaan 
edelleen lisätä. Kehittää ensihoidon ja tehostetun kotiutuksen 
sekä kotihoidon yhteistyörajapintoja. 

- Paikan päällä hoidettavien potilaiden 
prosentuaalinen osuus (koko hanke) 

- Ensihoidon, tehosan ja kotihoidon 
tehostunut yhteistyö 
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Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit 



Kotona asumisen tukeminen 
Hanke Tavoite Mittari 

Toiminnanohjaus Tehostaa kotihoidon resurssien käyttöä, lisätä asiakkaan 
luona tapahtuvaa välitöntä asiakastyötä verrattuna 
välilliseen työhön,  sekä aikaansaada läpinäkyvyyttä ja 
tasapuolisuutta eri yksiköiden sisälle ja välille. 

- Välitön asiakastyöaika (yksiköitten välinen ja 
sisäinen) 

- Asiakaskäyntien lukumäärä/työvuoro 
- Vastuuhoitajuuden toteutuminen 

Kotona kokonainen 
elämä 

Kotona asuvan ikääntyneen hyvän arjen 
mahdollistaminen hänen omista lähtökohdistaan käsin: 
- Palvelutarpeen arviointi ja hyvinvoinnin edistäminen  
- Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen  
- Muistisairaiden palvelujen kehittäminen  
- Kotisaattohoidon ja toimivan saattohoitopotilaan 

hoitopolun kehittäminen 

- Prosessikuvaus ja ohjeistus tehty, 
toimintamalli käytössä koko palveluketjussa 

- Arviointimenetelmiin koulutettu  % 
henkilöstöstä 

 
- Välittömän työajan muutokset %, 

asiakasmäärien muutokset %, 
vastuuhoitajan tekemät käynnit, kuinka 
monta eri hoitajaa käy asiakkaan luona, 
henkilöstörakenteen muutos 

 
- Muistisairaan palvelupolun kuvaus, 

muistikoordinaattori–toiminta 
- Koulutukseen osallistuneiden määrä 

SmartCare Yli 65-vuotiaiden kotona asumisen tukeminen 
teknologiaa hyödyntäen ja omaisten osallistaminen. 
Julkisten palvelujen käytön vähentäminen/tasaaminen. 

- Eksoten palvelujen käyttö verrattuna 
verrokkiryhmään 

CONNECT Kerätä eri maiden parhaat käytännöt 
hyvinvointiteknologian hyödyntämisestä sosiaali- ja 
terveydenhuollossa ohjekirjaksi. 

- Onko hyvinvointiteknologian käyttöönoton 
opaskirja julkaistu 
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Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit 



Kuntoutus 

Hanke Tavoite Mittari 

KauKoIKÄ Selvittää vuoden kestoisen kotona toteutettavan 
yksilöllisesti suunnitellun fysioterapian vaikutusta 65+ 
lonkkamurtuma- ja HRO:n tunnuspiirteitä omaavien 
potilaiden asumismuotoon 24 kk kuluttua tutkimuksen 
alusta. 

- Rekisteritiedot 24 kk 
   •Eksoten potilasrekisteri 
   •Väestötietorekisteri (kuolleisuus) 
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Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit 



Henkilöstö ja johtaminen 

Hanke Tavoite Mittari 

Sote-rahoitusmalli Testata tulevaa sote-rahoitusmallia varten 
palvelupaketteja Eksoten ympäristössä sekä 
yhdistää palvelupaketit sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tietojohtamisen malliin 
vaikuttavuuden arvioimisen ja prosessianalytiikan 
yhteyteen. 

- Onko palvelupaketit testattu 
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Ihmiset ja osaaminen 



Päättyneet hankkeet 

Hanke Tavoite Mittari 

Eksoten 
kehittämisohjelma 

Kestävällä pohjalla olevien asiakaskeskeisten ja 
kuntarajat ylittävien palvelukokonaisuuksien 
rakentaminen sekä palvelujärjestelmän 
uudistamisen edistäminen. Luoda Eksoten 
strategisia tavoitteita edistäviä uusia toimintamalleja 
ja testata niitä 11 eri tavoin toisiinsa kytkeytyvän 
alaprojektin kautta. 

- Ylätason mittareita tähän lisäksi? 
- Palvelujen saamisen nopeus 
- Sairaalapäivien ja laitoshoidon päivien 

määrät 
- Asiakastyytyväisyyskysely 
- Onko kehittämistyössä ollut mukana 

kokemusasiakkaita tai asiakasraati 

SAKARI  Kehittää ja jalkauttaa kuntiin toimintamalli, joka 
mahdollistaa henkilöstöresurssien joustavan, 
asiakaslähtöisen, tarkoituksenmukaisen ja 
täysimääräisen hyödyntämisen. (resurssipooli, 
aamun asiakasruuhkahuipun purkaminen, välillisten 
töiden automatisoiminen) 

- Kotihoidon analyysit alussa ja lopussa 
- Välittömän asiakastyön osuus 
- Asiakaskäyntien lukumäärä/työvuoro 
- Sairauspoissaolojen kehittyminen 

 

EEVA - 
ennaltaehkäisevää 
vaikuttavuutta 

Luoda hallinnollisista rakenteista riippumaton malli, 
joka määrittelee sote-palveluiden strategisessa 
päätöksen-teossa tarvittavat olennaiset tiedot, 
niiden tuottamisen ja esittämisen. 

- Onko malli saatu luotua vai ei 

Hyvinvointiasema Pilotoida uutta avoterveydenhuollon ja -
sosiaalihuollon mallia, hakea kokemuksia 
etälääkäritoiminnasta ja tukea kansalaisen 
omahoitoa. 

- Pilottikohteiden perustaminen  
- Asiakaskokemukset  
- Etälääkäripalvelujen käyttö 
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Päättyneet hankkeet 

Hanke Tavoite Mittari 

MuistiApu Kehittää muistisairaan arjen toimintakyvyn tukemiseen 
asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa hyödynnetään 
verkostoitumista eri sektoreiden ja toimijoiden välillä. 

- Miten nopeasti asiakas pääsee yhteydenoton 
jälkeen muistihoitajalle  

- Miten nopeasti asiakas pääsee testauksen 
jälkeen geriatrille 

- Miten nopeasti asiakas saa diagnoosin 
- Yritysten määrä yritysverkostossa 

SUSTAINS Kehittää ja jalkauttaa sähköisiä palveluja. - Sähköisen asioinnin käyttäjämäärät 
(kansalaiset ja ammattilaiset) 

- Palvelujen käyttöaste 

RISTO Terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistäminen  
- ikääntyneiden ravitsemustilan arvioinnin ja toiminnan 

malli ja ammattilaisten ravitsemusosaamisen 
vahvistaminen  

- suun terveyden edistäminen ja sairauksien 
ehkäiseminen 

- toimintamalli yli 65-vuotiaiden omaishoitajan 
toimintakyvyn ja jaksaminen arviointiin ja tukemiseen. 

- Koulutustilaisuuksiin osallistuneiden 
kansalaisten ja ammattilaisten määrä 

- Onko toimintamallit kuvattu 
- Asiakasmäärät (suuhygienistin palvelut ja 

omaishoitajien terveystarkastukset) 
 

MaTTi Tukea maahanmuuttajien kotoutumista, edistää sosiaalisia 
kontakteja ja tehdä eri kulttuureja tunnetuiksi. Kehittää 
Momenttiin asiakkaiden tarpeita vastaava 
palvelukokonaisuus sekä kotouttamisen alkukartoituksen 
seudullinen malli. 

- Ystävä- ja tukihenkilöiden määrän ja 
toiminnan laadun kehittyminen 

- Ryhmätoiminnan ja  
verkostoitumistilaisuuksien määrä  
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Päättyneet hankkeet 

Hanke Tavoite Mittari 

Kannatellen III Ylisektorisen verkostoyhteistyön kehittäminen: 
prosessikoulutuksen (n. 1,5 v.) tuloksena käsikirja 
ja johtamisen malli. 

- Kyselyt prosessikoulutuksen aikana ja 
lopuksi  

- Valmis käsikirja ja verkostoyhteistyön 
johtamisen malli 

Nuorten TaidePaja Luoda poikkihallinnollinen, toiminnallinen väline 
nuorten sosiaalityöhön syrjäytymiskierteen 
katkaisemiseksi. Voimauttaa nuoria taiteen keinoin. 

- Pajalle osallistuneiden nuorten 
jatkopolut esim. koulutuspaikkojen 
määrä 

OSAKSI-
Työelämäosallisuutta 

Työelämän ulkopuolella olevien aktivoiminen ja 
avustavien tehtävien kartoittaminen. 

- Parkin toimintaan osallistuneet 
- Avustaviin tehtäviin sosiaalisesti 

työllistyneet 

Liikkuvan laboratorion 
suunnittelu 

Kehittää uudenlainen laboratoriopalveluja tuottava 
liikkuva yksikkö, johon suunnitellaan 
käyttömahdollisuuksia myös muuhun toimintaan 
esimerkiksi sosiaalipalvelujen käyttöön. 

- Onko liikkuva yksikkö valmis ja 
tarpeiden mukainen  

- Palveluvalikoima 
- Käyttöaste 

Mallu kylillä 2 Kehittää edelleen Etelä-Karjalassa kiertävän Mallu-
auton toimintaa ja luoda toimiva malli Mallu-auton 
kaltaisen liikkuvan yksikön toiminnan 
koordinointiin. 

- Onko toimintamalli luotu 
- Palvelujen käyttöaste 
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