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Tiivistelmä
Osana kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta Juha Sipilän hallitus asetti
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa, I&Okärkihankeen vuosille 2016–2018.
Hankkeen keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin ikäihmisten palvelurakenteen keventäminen ja yhtenäisten palvelujen turvaaminen asuinpaikasta riippumatta. I&Okärkihankkeeseen kuului kahdeksan erillistä kehittämishanketta, joille myönnettiin rahoitus hakemusten perusteella. Etelä-Pohjanmaan maakunta ei saanut hankerahoitusta. Näiden lisäksi jokainen maakunta sai hakea I&O-muutosagenttitoimintaan rahoitusta. Agentin tehtävänä oli muodostaa alueen toimijoiden kanssa maakuntaan
yhtenäinen ikäihmisten palvelujen kokonaisuus kansallisten tavoitteiden mukaisesti,
huomioiden maakunnalliset ominaispiirteet.
Etelä-Pohjanmaan väestö ikääntyy keskimäärin muuta maata nopeammin ja maakunnan sisällä alueelliset erot ovat suuria. Etelä-Pohjanmaan Ikäihmisten palvelurakenteen osalta lähtötilanne oli se, että palvelurakenne on muuhun maahan nähden raskas ja kallis. Palvelurakenteessa on eroja eri alueiden välillä.
Kotihoidossa hoidetaan muuhun maahan verrattuna suhteellisesti enemmän ns. kevyitä palveluja ja hoitoja tarvitsevia asiakkaita. Omaishoidontuen saajien määrän osalta
Etelä-Pohjanmaa on maan kärkeä. Siitä huolimatta omaishoitajuutta tukevia yksilöllisiä
ratkaisuja ja palveluja tulee edelleen huomattavasti monipuolistaa. Lisäksi ikäihmisten
palveluiden lääkäripalveluissa on puutteita. Ikäihmisen perhehoitoa käytetään maakunnassa vähän.
Etelä-Pohjanmaalla I&O-muutosagentti aloitti työnsä 1.11.2016 osana EteläPohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Muutosagentin
päätavoitteena oli laatia Etelä-Pohjanmaan yhteensovitettu ikäihmisten palvelukokonaisuussuunnitelma. Muutosagentti perusti I&O-johtoryhmän, jossa oli laaja edustus
kaikilta maakunnan alueilta ja monista keskeisistä verkostoista. Muutostyötä vietiin
eteenpäin erilaisin teematyöryhmin; hyvinvointi ja terveyden edistäminen, asiakasohjaus, kotihoito, kotikuntoutus, ICT ja teknologia, omaishoito, asumispalvelut, perhehoito, gerontologinen sosiaalityö, geriatria ja muu terveyden ja sairaanhoito.
Keskeiseksi tavoitteeksi johtoryhmässä asetettiin se, että 75 vuotta täyttäneestä väestöstä vähintään 94 % asuu kotona ja enintään 6 % on ympärivuorokautisessa hoidossa
vuoteen 2025 mennessä. Tämä edellyttää merkittäviä panostuksia kotihoitoon, sen sisällön kehittämiseen ja uusien toimintamallien käyttöönottoon sekä omaishoitoon.
Näiden lisäksi terveydenhuollon ja muilla yhteiskunnan sektoreilla tapahtuvan kehitystyön peruslähtökohtana tulee olla ikäihmisten kotona asumisen mahdollistaminen.
Eri työryhmille asetettiin omat tavoitteet ja niiden pohjalta muutosagenttityön aikana
monta asiaa on kehitetty ja konkreettisesti viety eteenpäin. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmän työn tuloksista on tehty julkaisu. Asiakasohjausyksiköt ovat
käynnistyneet lähes koko maakunnan alueella. ICT- ja teknologiaratkaisuja on suunniteltu, kehitetty ja testattu. Yhtenäisiä maakunnallisia kotihoidon, kotikuntoutuksen ja
tukipalvelujen kriteerejä on laadittu, palvelukuvauksia tehty ja palveluprosesseja kuvattu. Työryhmät ovat laatineet yhtenäisen maakunnallisen kaikenikäisten omaishoidon ja ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeet sekä asumispalvelujen laatuoppaan.
Näiden kaikkien yhteisten mallien ja esitysten pohjalta maakunnan kunnissa ja yhteis-
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toiminta-alueilla on tehty kehittämistyötä ja päätöksiä yhtenäistä maakunnallista ikäpalvelujen kokonaisuutta kohti.
I&O-työryhmien lisäksi monet muut Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistukseen
osallistuneet valmistelijat, työryhmät ja tahot ovat osaltaan vaikuttaneet tähän kehitystyöhön ja tämän ohjelman sisältöön ja valmistumiseen.
I&O-kärkihanke ja muutosagenttityö päättyvät vuoden 2018 lopussa, mutta yhteinen
maakunnallinen ikäihmisten palvelujen kokonaisuus ja palvelurakenteen keventäminen vaativat vielä paljon työtä ja yhteistä ponnistelua eri alueiden ja eri sektoreiden
kesken. Tämä ohjelma sisältää myös tavoitteita ja jatkotoimenpide-ehdotuksia kunnille, yhteistoiminta-alueille, kuntayhtymille, maakunta ja sote -valmistelulle sekä muille
toimijoille vuosille 2019-2015.
Tätä ohjelmaa kirjoittaessa maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvää lainsäädäntöä ei
ole vielä hyväksytty. Ohjelma on kirjoitettu hallituksen nykyisen aikataulun mukaisiin
suunnitelmiin. Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten palvelujen jo nyt tehty kehitystyö ja jatkotoimenpide-ehdotukset soveltuvat jatkossakin erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenteisiin.
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1 Johdanto
Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistusta on Suomessa tehty useiden vuosien
ajan. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tarvitaan, koska suomalainen väestö
ikääntyy, hoidon tarve kasvaa ja samalla työikäisten määrä vähenee. Tästä seuraa
verotulojen väheneminen, mikä osaltaan edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tehostamista ja rakenteiden uudistamista. Kansalaisille halutaan tarjota mahdollisimman tasavertaiset ja hyvät mahdollisuudet hoitoon ja palveluihin asuinpaikasta
riippumatta.
Juha Sipilän hallituksen käynnistämän maakunta- ja sote-uudistuksen yhdeksi kärkihankkeeksi asetettiin Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten
omaishoitoa, I&O-kärkihanke vuosille 2016–2018. Tämän hankkeen keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin ikäihmisten palvelurakenteen keventäminen lisäämällä kotiin tuotavaa hoitoa ja mahdollistamalla iäkkäiden kotona asuminen toimintakyvyn vajeista
huolimatta. I&O-kärkihankkeessa palveluja uudistettiin kahdeksassa eri alueellisessa
hankkeessa, jotka olivat suuria maakunnallisia kokonaisuuksia. Lisäksi maakunnat saivat rahoitusta I&O-muutosagentin palkkaamiseen. Kaikki maakunnat hyödynsivät tämän mahdollisuuden siten, että vuoden 2016 loppuun mennessä jokaisessa maakunnassa toimi I&O-muutosagentti. Etelä-Pohjanmaa ei saanut I&O-muutosagentin palkkaamisen lisäksi muuta hankerahoitusta.
Muutosagentin tehtäväksi annettiin kärkihankkeen tavoitteiden lisäksi luoda maakuntaan yhtenäinen ikäihmisten palvelukokonaisuus yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Työn tuloksena tuli laatia kirjallinen suunnitelma iäkkäiden elämisen ja
palveluiden yhtenäistämisestä koko maakunnan alueella.
Etelä-Pohjanmaalla maakunta- ja sote-uudistus on käynnistynyt vuonna 2015 EteläPohjanmaan tuottamisvastuullisen kuntayhtymän projektina. Hallitusohjelman mukaisesti Etelä-Pohjanmaalla valmistelua on rakenteistettu ja jäntevöitetty kansallista maakunta- ja sote-uudistusta vastaavasti. Maakunnallisella muutosprosessilla on VATE (väliaikainen toimielin), poliittinen johtoryhmä sekä laajempi eri sidosryhmien muodostama ohjausryhmä. Operatiivisesti maakunnallista muutosprosessia johtavat valmistelujohtaja, aluekehityskokonaisuuden (elinvoima) muutosjohtaja, sote-muutosjohtaja ja
konsernipalvelujen muutosjohtaja. Sote-valmistelun kokonaisuudessa työskentelevät
vastuuvalmistelijat ja vuoden 2018 aikana aloittanut sote-koordinaattori, jotka muodostavat sote-tiimin. I&O-muutosagentti ja myös LAPE-muutosagentti ovat toimintansa
alusta alkaen olleet sote-tiimin jäseniä. Etelä-Pohjanmaan 1.11.2016 aloittaneen I&Omuutosagentin toiminta integroitiin osaksi maakunta- ja sote-uudistuksen toiminnallista
kokonaisuutta.
I&O-kärkihankkeen käynnistymisen aikana lähtökohtana oli, että hankkeen loppuessa
31.12.2018 sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät maakunnille vuoden 2019
alussa. Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumisen aikatauluja on siirretty useaan otteeseen eteenpäin. Tämän hetkinen esitys on, että maakunnat aloittavat vuoden
2021 alussa. Tämä suunnitelma on kirjoitettu hallituksen nykyisen aikataulun mukaisiin
suunnitelmiin pohjautuen.
Tulevasta sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennemallista huolimatta väestö Suomessa
ikääntyy ja I&O-kärkihankkeen tavoitteita tulee toteuttaa ja kehitystyötä viedä viipymättä eteenpäin. Tällä ajatuksella Etelä-Pohjanmaan I&O-muutosagentti on tehnyt
yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa ikäihmisten palveluiden kehittämistyötä ja
rakentanut yhtenäistä maakunnallista ikäihmisten palveluiden suunnitelmaa koko
hankkeen ajan.
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Etelä-Pohjanmaan Ikäihmisten palvelurakenteen lähtötilannetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että se on raskaampi ja kalliimpi muuhun maahan verrattuna. Maakuntien alueiden välillä palvelurakenteen painopisteet vaihtelevat. Asiakasohjausrakennemalli toimi osassa maakuntaa, osassa ei. Kotihoidossa hoidetaan muuhun maahan
verrattuna suhteellisesti enemmän ns. kevyitä palveluja ja hoitoja tarvitsevia asiakkaita. Lääkäripalveluissa on edelleen kehittämistä. Omaishoidontuen saajien määrän
osalta Etelä-Pohjanmaa on maan kärkeä. Siitä huolimatta omaishoitajuutta tukevia
yksilöllisiä ratkaisuja ja palveluja tulee edelleen huomattavasti monipuolistaa. Ikäihmisten perhehoitoa järjestetään maakunnassa vähän.
Asumisen vaihtoehtoehtoja ikäihmisille tarvitaan lisää. Keskeiseksi tavoitteeksi johtoryhmässä asetettiin se, että yli 75-vuotiaasta väestöstä 94 % asuu kotona ja ympärivuorokautisessa hoidossa on 6 % vuoteen 2025 mennessä. Tämä edellyttää merkittäviä panostuksia kotihoitoon, sen sisällön kehittämiseen ja uusien toimintamallien käyttöönottoon sekä omaishoitoon. Näiden lisäksi terveydenhuollon ja muilla yhteiskunnan
sektoreilla tapahtuvan kehitystyön peruslähtökohtana tulee olla ikäihmisten kotona
asumisen mahdollistaminen.
I&O-kehittämistyössä on keskitytty palvelujen sisältöjen, rakenteiden ja prosessien yhtenäistämiseen sekä hoito- ja palveluketjujen sujuvoittamiseen. Tavoitteena on ollut
keventää palvelurakennetta ja tarjota asukkaille tasavertaiset ja nykyistä paremmat
ja laadukkaammat palvelut maakunnan taloudelliset reunaehdot huomioiden. Ikäihmisten palveluista vastaavat viranhaltijat ovat vieneet kansallisen linjan ja yhteisen
maakunnallisen näkemyksen mukaisia esityksiä oman alueensa, kunnan tai yhteistoiminta-alueen päätöksentekoon. Yksi keskeinen saavutus on ollut asiakasohjausyksiköiden käynnistyminen koko maakunnan alueella. Näin Etelä-Pohjanmaalla on saatu ja
saadaan edelleen ikäihmisten palvelujen yhtenäistä kehittämistyötä eteenpäin, vaikka maakunnallista päätöksentekoelintä ei vielä ole.
Tämä asiakirja sisältää kansallisia näkökulmia ikäihmisten palveluihin, maakunnallisen
lähtötilanteen, I&O-kärkihankkeen aikana tehdyn muutostyön sekä tavoitteita ja jatkotoimenpide-ehdotuksia kunnille, yhteistoiminta-alueille, kuntayhtymille, maakuntaja sote-valmistelulle sekä lisäksi muille ikäihmisten arjen hyvinvoinnista, asumis- ja elinoloista ja palveluista vastaaville tahoille.
Muutosagentin ja I&O-työryhmien lisäksi monet muut Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja
sote-uudistukseen osallistuneet valmistelijat, työryhmät ja tahot ovat osaltaan vaikuttaneet tämän ohjelman sisältöön ja valmistumiseen.
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2 Kansalliset ja maakunnalliset lähtökohdat
2.1

Kansalliset linjaukset
Hallitusohjelmassa 2015 yhtenä painopisteenä ovat ikäihmisten kotihoidon lisääminen
ja omaishoidon vahvistaminen. Tätä varten asetettiin I&O-kärkihanke, jonka päätavoitteet ovat:
• Lisätä kotihoidon asiakkaiden määrää ja siten keventää palvelurakennetta
• Alueellisesti yhteensovittaa palveluja
• Hillitä kustannusten kasvua ja samalla parantaa palvelujen laatua
• Selkeyttää pirstaleista palvelurakennetta
Kansallinen laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2017–2019 julkaistiin kesäkuussa 2017.
Laatusuosituksen keskeisiä sisältöjä ovat
• Mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen
• Asiakas- ja palveluohjaus keskiöön
• Riittävä henkilöstö ja osaaminen
• Ikäystävällinen palvelujen rakenne
• Teknologiasta kaikki irti
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki säätää kunnan yleisistä velvollisuuksista iäkkäiden
palveluita tarjottaessa, iäkkään palvelutarpeisiin vastaamisessa sekä palveluiden laadun varmistamisessa. Lain nojalla parannetaan vanhusten osallistumista vanhuspalveluiden kehittämiseen ns. vanhusneuvostojen avulla.
Terveydenhuoltolakiin sisältyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Tätä lakia säädettäessä lähtökohtana oli asiakkaiden
aseman, palvelujen ja hoidon parantaminen. Siihen lisättiin muun muassa asiakkaalle
mahdollisuus valita hoitopaikkansa. Näin haluttiin taata palvelujen yhdenvertainen
saatavuus.
Sosiaalihuoltolakiin sisältyy kuntien sosiaalihuoltoon kuuluvat tehtävät ja vaatimukset,
miten ne tulee järjestää. Sosiaalihuoltolakiin kuuluvat mm. kotipalvelut, kotihoito ja
asumispalvelut.
Laissa omaishoidon tuesta säädetään omaishoitajien palkkioista, omaishoitajan vapaasta, sijaishoidosta omaishoitajan vapaan aikana sekä eläke- ja tapaturmavakuutuksesta.
Perhehoitolaissa säädetään perhekodin olosuhteista ja hoidettavien määrästä, hoitopalkkioista, perhehoitajan kelpoisuudesta, oikeuksista vapaaseen ja sijaishoidosta vapaan aikana.
Kansallista sähköisten palvelujen kehitystä ohjaa ns. ”KaPa”-laki eli Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016). Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV)
on keskitetty tietovaranto, johon julkishallinnon organisaatiot kuvaavat kansalaisille,
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yrityksille tai viranomaisille tuottamansa palvelut sekä palvelujen asiointikanavat. Palvelua tuottaa Väestörekisterikeskus.
Hallituksen yhtenä kärkenä on myös ollut kuntoutuksen pirstaleisen järjestelmän uudistaminen. Tätä varten perustettiin kuntoutuksen uudistamiskomitea, joka julkaisi raporttinsa marraskuussa 2017.
Kansallisia I&O-kärkihankkeeseen liittyviä kokeiluhankkeita vuosille 2016–2018 sai kahdeksan aluetta. Nämä hankkeet ovat osaltaan antaneet suuntaviittoja ja tietoa hyvistä käytännöistä myös Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten palvelujen kehittämistyölle. I&Ohankerahoitusta saivat seuraavat kokeiluhankkeet:
Kymenlaakson Ikä-Opastin on neuvonnan toimintamalli, jossa asiakas saa tietoa ja
palvelutarpeen arviointia keskitetysti ja ohjatusti, mutta häntä rohkaistaan myös omatoimisuuteen.
Keski-Suomen Kukoistava kotihoito on Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen
tuen uudistus. Tuloksena on mm. digitaalisia ratkaisuja kotona asumisen tueksi.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten AVOThankkeen tuloksena on kotihoidon saatavuus 24/7, henkilöstön osallistumisen vahvistaminen, akuuttitilanteiden uudistuvien toimintamallien arkeen kiinnittäminen sekä
kuntouttavat toimintamallit ja -käytänteet.
Etelä-Savon Ossi-hankkeen lopputulos on asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja
osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon, mm. omaishoidon vapaan ja perhehoidon tilapäishoitojakson ilmoittaminen sähköisesti, kuvapuhelinkokeilu perhehoidossa ja
ePalveluohjauksen kokeilu yhteistyössä Pohjois-Karjalan DigiSote-hankkeen kanssa.
Varsinais-Suomen KomPAssi on keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke, lopputuloksena esitetään toimintamalli maakunnallisesta viestinnästä ja neuvonnasta 24/7, yhtenäinen palveluohjausprosessi ja sähköisen asioinnin mahdollistava sähköinen palvelualusta.
Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeen lopputulokset ovat ikäihmisten kotiin kuvallinen
etäyhteys, etämittaus, turvajärjestelmä, digitaalinen äänipalvelu, omaisille kuvallinen
etäyhteys ikäihmiseen, turvajärjestelmän seuraaminen ja kuvapuhelinpalvelut, monikanavainen palveluneuvonta, tiedonsiirto ja verkkoneuvonta, mittarit, laskurit sekä
sähköinen ajanvaraus.
Pirkanmaan Ikäneuvo-hankkeessa tuloksena on ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus. Asiakasohjauksen mallissa kotona asumiseen tai arjessa selviytymiseen apua tarvitseva pirkanmaalainen ikäihminen tai hänen läheisensä ottaa yhteyttä asiakasohjaukseen soittamalla, verkon kautta tai käymällä paikan päällä. Keskitettyä asiakasohjausta ja neuvontaa täydentävät asiakkaan lähellä kunnissa tai kaupunginosissa olevat paikalliset palvelut. Pirkanmaalla on jo saatu hyviä tuloksia Kotitori-mallin kautta
(mm. e-Kotitori).
Porvoon Täydentäen toimivaa (Täytyy) -hankkeen tuloksena on kehitetty iäkkään väestön huomioiva Täytyy-korttelin konsepti, joka voidaan sovittaa pieniin taajamiin ja
olemassa olevaan asuntokantaan.
Tarkempia tietoja hankkeista ja niiden tuloksista
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2.2

Maakuntaprofiili
Etelä-Pohjanmaan muodostaa 17 kuntaa. Lisäksi Isokyrö siirtyy Etelä-Pohjanmaan
maakuntaan 1.1.2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja samalla myös ikääntyneiden
palveluja tuotetaan maakunnassa monilla eri tavoilla ja rakenteilla. Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat yhteistoiminta-alueet, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen (Kauhava, Lappajärvi, Evijärvi), JIKKY-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (Kurikka, Ilmajoki: Ilmajoki tuottaa sosiaalipalvelut itse lukuun ottamatta ikäihmisten palveluita), LLKY Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki) ja JärviPohjanmaan perusturva (Alajärvi, Vimpeli). Kuussote Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, (Alavus, Ähtäri, Soini, Kuortane) on ulkoistanut palvelunsa Kuusiolinna
Terveys Oy:lle. Lapua ja Seinäjoki tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut itse.
Isokyrö ostaa terveyspalvelut Seinäjoelta ja tuottaa sosiaalipalvelut itse.
Etelä-Pohjanmaan Ikäihmisten palvelurakenteen lähtötilanne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palvelurakenne on muuhun maahan nähden raskas ja kallis. *
Kotihoidossa hoidetaan muuhun maahan verrattuna suhteellisesti enemmän
ns. kevyitä palveluja ja hoitoja tarvitsevia asiakkaita. *
Omaishoidontuen saajien määrän osalta Etelä-Pohjanmaa on maan kärkeä. *
Ikäihmisten palveluiden lääkäripalveluissa on puutteita. *
Omaishoitajuutta tukevia yksilöllisiä ratkaisuja ja palveluja tulee edelleen huomattavasti monipuolistaa.
Palvelurakenteessa on suuria eroja alueiden välillä.
Asiakasohjausrakennemalli vaati edelleen kehittämistä.
Ikäihmisen perhehoitoa järjestetään maakunnassa vähän.
Asumisen vaihtoehtoehtoja ikäihmisille tarvitaan lisää.

* THL:n asiantuntija-arvio, syksy 2018: Sosiaali- ja terveyspalvelut, Etelä-Pohjanmaa

2.2.1 Väestöennuste ja muistisairaiden määrä
Maakunnan väkiluku oli 31.12.2017 (ml. Isokyrö )195 583 henkeä. Tilastokeskuksen väestöennusteen (2015) mukaan väkiluku kasvaa jonkin verran vuoteen 2030 mennessä.
Etelä-Pohjanmaalla väestö ikääntyy muuta maata keskimäärin nopeammin ja alueelliset erot ovat melko suuria. Väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä vaihtelee vuonna 2030 kunnittain 12,3–24,5 % välillä (kuvio 1). Viimeisimpien ennusteiden
mukaan syntyvyys Suomessa laskee aikaisimpia ennusteita enemmän, mikä nostaisi
ikäihmisten suhteellista osuutta ennusteita jonkin verran suuremmaksi.
Ikäihmisten palvelut ovat mitä suurimassa määrin lähipalveluja. Palvelujen tuotantoa
kehitettäessä lähtökohtana tulee olla, että asuinpaikasta riippumatta palvelut olisivat
mahdollisimman tasavertaisia, mikä asettaa omat haasteensa välimatkojen ollessa
pitkiä.
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Kuvio 1. 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä Etelä-Pohjanmaalla 2017 ja 2030, %.

Verrokki = Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan keskiarvo
Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne ja väestöennuste 2015

Muistisairaiden osuus väestöstä on Etelä-Pohjanmaalla maan korkeimpia. Ikävakioitu
dementiaindeksi vuonna 2015 oli Etelä-Pohjanmaalla 118,7 (kuvio 2). Indikaattori kuvaa Alzheimerin taudin takia myönnettyjen lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien esiintyvyyttä 65 vuotta täyttäneessä väestössä. Indeksin arvo koko maassa on 100. Väestön ikääntyessä muistisairaiden määrä lisääntyy ja erityisesti etenevät ja pysyvät muistisairaudet aiheuttavat kunnissa paineita hoidon ja palvelujen kysyntään.
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Kuvio 2. Dementiaindeksi maakunnittain vuonna 2015, ikävakoitu.

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Etelä-Pohjanmaalla noin 45 % muistisairauteen sairastuneista hoidetaan kotihoidossa
ja vastaavasti tehostetussa palveluasumisessa noin 55 %. Tämä on keskitasoa koko
maahan verrattuna. Mainittakoon, että esimerkiksi Etelä-Karjalassa muistisairaat hoidetaan lähes 60 %:sti kotihoidossa. (Kuvio 3.)
Kuvio 3. Osuus muistisairaista kotihoidon asiakkaina %.

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi
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Muistisairauksien esiintyvyydessä maakuntatasolla on myös suuria eroavuuksia. Vuonna 2015 dementiaindeksin vaihteluväli oli 82,2–145,8, pienimmän ollessa Isojoella ja
suurimman Alavudella (kuvio 4). Tämä on hyvä ottaa huomioon alueen muistisairaiden hoidon ja palvelujen kehittämisessä.
Kuvio 4. Dementiaindeksi kunnittain vuonna 2015, ikävakioitu.

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Suomessa toteutettava, käynnissä oleva FINGER-tutkimus on osittanut, että ikääntyvien muistihäiriöitä voidaan myös ehkäistä elintapaohjauksella.
THL on valmistellut kahden vuoden ajan toimia, joilla tehokkaaksi todettu elintapaohjelma saataisiin käyttöön. Työtä on tehty Suomen Akatemian rahoittamassa MUISTIKKO-hankkeessa (2016–2018) yhdessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, EteläPohjanmaan Muistiyhdistyksen ja Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen (EPSOTE) kanssa.
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2.2.2 Huoltosuhde
Demografinen huoltosuhde vuonna 2016 oli Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin muuta
maata korkeampi ja ero näyttää hiukan kasvavan vuoteen 2030 mennessä (kuvio 5).
Väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 64 vuotta täyttäneiden suhdetta
työikäisiin eli 15–64-vuotiaisiin. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan EteläPohjanmaalla väestöllinen huoltosuhde (kuinka monta ei-työllistä on sataa työllistä
kohden) on 73 vuonna 2020 ja 80 vuonna 2040. Valtakunnan tasolla sen ennustetaan
olevan 63 vuonna 2020 ja 70 vuonna 2040. Huoltosuhteen kasvaminen aiheuttaa osaltaan isot paineet myös ikääntyvien palvelurakenteen keventämiselle.
Kuvio 5. Väestöllinen huoltosuhde Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa 2014–2040.
* = on toteuma

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne
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2.2.3 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne
Nordic Healthcare Group (NHG) teki Etelä-Pohjanmaalle helmikuussa 2018 valmistuneen palvelurakenteen selvitystyön. Selvitys sisälsi kokonaiskuvan palvelurakenteesta,
resurssien käytön nykytilasta sekä ehdotuksen vaihtoehdoista palveluverkon kehittämiseksi. Palveluja tarkasteltiin viiden asiakassegmentin mukaan: terveyden- ja sairaanhoito, ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut, perheiden palvelut ja aikuisväestö.
Kuvio 6. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset.
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Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat vuonna 2016 hieman korkeammat kuin maassa keskimäärin (kuvio 6). Ikäihmisten palveluissa ja erityisesti ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa kustannukset ovat korkeita, samoin
vammaispalveluiden laitoshoidossa ja ympärivuorokautisessa asumisessa (kuvio 7).
Kuvio 7. Ikäihmisten palveluiden kustannukset.
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NHG:n selvityksen mukaan Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
on säästöpotentiaalia 54 miljoonaa euroa, josta suurin osa – 33 miljoonaa – kohdistuisi
ikäihmisten palveluihin (kuvio 8). Tähän vaaditaan ikäihmisten palvelurakenteen uudistamisen lisäksi paljon kehittämistyötä muilla sektoreilla. Esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoidon asiakkaista iso osa on ikäihmisiä. Ikäihmiset käyttävät usein paljon monia
eri palveluja, jolloin myös hoito- ja palveluketjujen toimivuus on avainasemassa palvelurakenteen keventämisessä. Samoin ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ennaltaehkäisevät palvelut sekä asumisen ja elinympäristön kehittäminen vaikuttavat ikäihmisten palvelutarpeisiin ja palvelurakenteiden kehittämiseen.
Kuvio 8. Etelä-Pohjanmaan sote-kustannusten säästöpotentiaali.
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2.2.4 Ikäihmisten palvelujen käyttö
Etelä-Pohjanmaalla +75-vuotiaat käyttävät enemmän ikäihmisille suunnattuja palveluja kuin maassa keskimäärin. Alueelliset vaihtelut +75-vuotiaiden osalta palvelujen käytössä olivat myös suuria, vaihteluvälin ollessa 28,1–48,2 %. Erityisesti säännöllisen kotihoidon asiakasmäärissä oli suuria eroja. Samoin eroavaisuuksia oli tehostetussa palveluasumisessa (kuvio 9). Vuoden 2018 aikana palvelurakenteita on yhtenäistetty, jolloin
erot ovat voineet kaventua.
Alueelliset erot selittyvät osin kuntien historian saatossa syntyneillä kuntarakenteilla ja
palveluprofiileilla sekä alueiden maantieteellisillä eroilla. Ikäihmisten palveluiden näkökulmasta palvelurakenteen keventäminen sekä yhtenäisen ja tasavertaisen maakunnan rakentaminen vaatii yhdessä hyväksyttyä ikääntymispoliittista strategiaa ja
pitkäjänteistä työtä yhteisten tavoitteiden eteen.
Kuvio 9. Etelä-Pohjanmaalla palveluiden piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet.
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2.2.5 Asuminen ja elinympäristö
Asuminen ja elinympäristö vaikuttavat merkittävästi ikäihmisten kotona asumisen
mahdollisuuksiin. Asuinoloilla, asuinympäristöllä ja sosiaalisilla suhteilla on keskeinen
merkitys hyvinvoinnille ja toimintakyvyn säilyttämiselle. Etelä-Pohjanmaalla ikäihmiset
asuvat melko tasaisesti kaupungeissa, maaseutukylissä ja haja-asutusalueilla (kuvio
10).
Kuvio 10. Yli 75-vuotiaiden määrä Etelä-Pohjanmaan eri alueilla.

Lähde: Etelä-Pohjanmaan liitto

Ikäihmisten asumisen keittäminen on kuntien vastuulla ja kehittämisessä tulee etsiä
paikallisia ratkaisuja. Erityisesti haja-asutusalueilla myös liikenneratkaisuilla on iso merkitys kotona asumisen mahdollisuuksiin.
Verrattaessa vuonna 2016 kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määriä maakunnittain
voidaan todeta, että Etelä-Pohjanmaa jää alle maan keskitason. Kotona asuvien yli
75-vuotiaiden määrä on Etelä-Pohjanmaalla kuitenkin kasvanut vuodesta 2015 vuoteen 2016 verrattuna. Etelä-Karjala poikkeaa muista maakunnista tässä vertailussa selkeästi. He ovat saavuttaneet Etelä-Pohjanmaan asettaman kotona asuvien yli 75vuotiaiden tavoitteen 94 % lähes jo vuonna 2016. (Kuvio 11.)
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Kuvio 11. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet maakunnittain, % vastaavanikäisestä
väestöstä.

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Oheinen kuvio 11 tukee NHG:n selvitystä, jonka mukaan Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten palvelurakennekustannukset painottuvat liikaa raskaaseen ympärivuorokautiseen
hoitoon ja asumiseen, mikä tarkoittaa pääasiassa tehostettua palveluasumista, verrattuna maan keskiarvoon. Vuonna 2018 arvioidut kustannukset ovat 80,1 milj. euroa
ympärivuorokautiseen hoitoon. Vastaavat kotihoidon arvioidut kustannukset olivat
31,2 milj. euroa. (Kuvio 7.)
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Etelä-Pohjanmaalla tehostetussa palveluasumisessa vuonna 2016 asui 8,8 % (koko
maa 7,3 %) yli 75 vuotta täyttäneistä, vaihteluvälin ollessa kunnittain 7–12,1 % (kuvio
12). I&O-johtoryhmä asetti väliraportissaan (2017) tehotetun palveluasumisen määrän
tavoitteeksi 6 % yli 75-vuotiaiden määrästä vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa
sitä, että tehostettua palveluasumista ei pidä määrällisesti lisätä lähivuosina ja nykyisiäkin paikkoja tulisi vähentää.
Kuvio 12. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat
31.12. 2016, % vastaavan ikäisestä väestöstä.

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Erilaisten asumisvaihtoehtojen tarjonta ja ikääntyvälle väestölle soveltuvan elinympäristön kehittäminen ovat keinoja vähentää paineita tehostetun palveluasumisen lisäämiselle. Tehostetun palveluasumisen kasvun hillitseminen on myös edellytys sille, että resurssia saataisiin nykyistä enemmän hyvinvoinnin- ja terveyden edistämiseen sekä
koti- ja omaishoidon vahvistamiseen.
Myös tehotettua palveluasumista tarvitaan edelleen esimerkiksi vaikeaa ja keskivaikeaa muistisairautta sairastaville. Maakunnallisesti katsottuna palvelun laatu ja taso tulee olla yhdenvertaista riippumatta siitä missä päin maakuntaa asutaan.
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3 Etelä-Pohjanmaan I&O-kärkihankkeen tavoitteet, käynnistyminen
ja menetelmät
Etelä-Pohjanmaan I&O-kärkihanke (käsittää ainoastaan muutosagentin) käynnistyi
1.11.2016 I&O-muutosagentin aloittaessa työnsä osana Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Ensitöikseen I&O-muutosagentti perusti
I&O-johtoryhmän (jäsenet liitteessä 2), jossa oli edustettuna maakunnan ikäpalveluista
vastaavat viranhaltijat. Lisäksi jäseniä oli perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, yhdistyksistä, järjestöistä ja monilta muilta toimijatahoilta. Myös henkilöstön
edustaja oli johtoryhmän jäsen. I&O-muutosagentti toimi I&O-johtoryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimi erikoissairaanhoidon jäsen kuntoutussuunnittelija Päivi Lehtimäki.
Vastaavanlainen viranhaltijoista koostuva ikäihmisten palvelujen valmistelutyöryhmä
oli toiminut jo Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen esivaiheessa. Tämä
työryhmä julkaisi oman väliraporttinsa jo ennen I&O-kärkihankeen käynnistymistä. Se
osaltaan pohjusti tulevan Etelä-Pohjanmaan I&O-kärkihankkeen suuntaviivoja. Työryhmä oli laatinut myös hankehakemuksen ”Onni asuu kotona”, jolla haettiin STM:n
keväällä 2016 haettavana ollutta I&O-kärkihankerahoitusta. Hankerahoitusta ei saatu,
mutta I&O-työskentely pääsi nopeasti käyntiin laajentamalla aikaisempaa työryhmää
ja hyödyntämällä myös ”Onni asuu kotona” -hankehakemuksen sisältöä.
I&O-johtoryhmä laati marraskuussa 2016 Etelä-Pohjanmaan I&O-kärkihankkeen toimintasuunnitelman, joka käytiin läpi sosiaali- ja terveydenhuollon työvaliokunnassa, väliaikaisessa valmisteluelimessä (VATE), maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmässä sekä
maakunnan perusteilla olleessa vanhusneuvostossa. Lisäksi toimintasuunnitelmaa esiteltiin maakuntakierroksella henkilöstölle, järjestöjen edustajille, päättäjille sekä muille
asiasta kiinnostuneille.
Etelä-Pohjanmaan I&O-kärkihankkeen toimintasuunnitelman päätavoitteeksi asetettiin
Etelä-Pohjanmaalle muodostetaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelukokonaisuus,
jonka perustavina lähtökohtina olivat:






Palvelurakenteen keventäminen: 75-vuotiaasta väestöstä 94 % asuu kotona
vuoteen 2025 mennessä
Alueellisesti yhteensovittaa palveluja
Hillitä kustannusten kasvua ja samalla parantaa palveluja
Mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen

Toimintasuunnitelma jaettiin kolmeen osaan:
1) Hyvinvoinnin- ja terveydenedistäminen
2) Ikäihmisten kotihoidon vahvistaminen ja kehittäminen
3) Kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen
I&O-kokonaisuutta työsti useita eri teematyöryhmiä (työryhmien jäsenet liitteessä 3),
joissa oli edustus kaikista kunnista, yhteistoiminta-alueilta, erikoissairaanhoidosta ja keskeisistä sidosryhmistä:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen, pj. Arja Hyytiä, EPSHP, Aksila
Asiakasohjaus, pj. Anneli Saarinen, I&O-muutosagentti
Kotihoito, pj. Suvi Tuomi, Seinäjoki
Kotikuntoutus, pj. Päivi Saukko, maakunta- ja sote-valmistelu / Marita Ylilahti,
Järvi-Pohjanmaan perusturva
Kaikenikäisten omaishoito, pj. Tarja Palomäki, JIKKY/ Marita Neiro, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen / Mika Lahti, Kaksineuvoinen/Lapua
Asumispalvelut, pj. Sirkka Eväsoja, Lapua
ICT ja teknologia, pj. Riikka Jokinen, EPSHP
Gerontologinen sosiaalityö, pj. Minna Zechner, SeAMK
Ostopalvelut, asiakassetelit (ei käynnistynyt valinnanvapauspilotin siirryttyä)
Geriatria, pj. Maria Nuotio, Epshp / Pauliina Pippola, Seinäjoki / Kristiina Vihla,
Lapua
Perhehoidon työryhmä, pj. Eila Runsala, LLKY

Kullakin työryhmällä oli nimetty puheenjohtaja ja sihteeri. Työryhmille asetettiin omat
tavoitteet, jotka toimivat ohjenuorana oman teema-alueensa työstämisessä kohti yhtenäistä ja tasavertaista maakunnallista ikäihmisten ja kaikenikäisten omaishoidon
palvelukokonaisuutta. Kukin viranhaltija vei myös tarpeen mukaan kehitettäviä asioita
oman alueensa päätöksentekoon. Päätökset tehdään jatkossakin kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla siihen saakka, kunnes maakunnallinen päätöksentekoelin astuu voimaan.
Etelä-Pohjanmaan I&O, ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma
koostuu I&O:n aikana tehdystä muutostyöstä, yhteistyössä laadituista palvelujen prosesseista, kriteereistä sekä toimintaohjeista. Näiden lisäksi suunnitelmassa on tavoitteita
ja jatkotoimenpide-ehdotuksia kunnille, kuntayhtymille, yhteistoiminta-alueille, maakunta- ja sote-valmistelulle sekä muille toimijoille vuosille 2019–2025.
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4 Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten palvelujen ja kaikenikäisten omaishoidon tavoitteet, palvelujen yhtenäistäminen ja jatkotoimenpideesitykset
4.1

Hyvinvoinnin- ja terveydenedistäminen

TAVOITE: Strategisesti johdettu hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen on osana asiakasohjausta,
palvelujen suunnittelua sekä palvelu- ja hoitoketjuja

I&O-kärkihankkeen tavoite on kotihoidon lisääminen ja kehittäminen. Hyvin toimiva
kotihoito antaa mahdollisuuden ikäihmiselle elää mahdollisimman normaalia ja
omannäköistä elämää omassa kodissaan. Kotona asumisen mahdollistaminen on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkää kotona tapahtuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämää hoitoa ja palvelua.
Nykyisin puhutaan ikä- ja muistiystävällisistä kunnista ja maakunnista, mikä tarkoittaa
sitä, että kaikessa suunnittelussa ja toiminnassa huomioidaan myös ikääntyvän väestön tarpeet. Asuminen ja elinympäristö suunnitellaan esteettömäksi. Liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia on mahdollisimman helposti saatavilla. Ikäihmisillä on mahdollisuus yhteisölliseen elämään ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Nettiyhteydet ja digitaaliset ratkaisut ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä. Arjen palveluja tuottavissa yrityksissä osataan kohdata toimintarajoitteisia asiakkaita.
Ikäihmisten kotona asumisen mahdollistaminen koostuu asiakkaan ja omaisten lisäksi
monien tahojen toiminnasta sekä niiden yhteen nivoutumisesta arjen toimivaksi kokonaisuudeksi. Ennakointi, laaja-alainen hyvinvointi sekä terveydentilan hallinta ovat
elämänlaatukysymys ja näin ollen myös yhteiskunnalle koituvia hoitokustannuksia
alentavia tekijöitä.
Etelä-Pohjanmaan I&O-muutosagenttitoiminnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaryhmän puheenjohtajana toimi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksilan kehittämissuunnittelija Arja
Hyytiä. Moniammatillisista, poikkihallinnollisista ja eri ikäisistä aktiiveista koostuneen
teemaryhmän (työryhmän taustaorganisaatiot liitteessä 1 ja jäsenet liitteessä 3) tuotokset on koottu sähköiseen julkaisuun Toimintamalleja ja -ideoita kotihoidon ja omaishoidon toiminnan kehittäjille sekä moniammatillisille työntekijöille.
Julkaisun liitteissä olevat ideat ja mallit ovat moniin muihin tilanteisiin ja kohderyhmiin
sovellettavissa ja edelleen kehitettävissä. Tapausesimerkkeihin perustuvat tuotokset on
esitetty usean toimijan näkökulmasta. Eteläpohjalaista toimintaa (julkaisun liitteet 13,
14 ja 15) esiteltiin kesäkuussa 2018 Italian Bolognassa kansainvälisessä terveyden edistämisen konferenssissa 26th International Conference on Health Promoting Hospitals
and Health Services.
Kunta- ja maakuntajohtoisessa strategisessa ennaltaehkäisevässä toiminnassa on keskeistä yhteistyössä syntyvien voimavarojen hyödyntäminen. Yhteisesti sovitut, konkreettiset, mitattavat ja seurattavat tavoitteet sekä työnjako tulee näkyä myös sopi-
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muskäytännöissä. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tuloksia ja hyötyjä ei synny
heti eikä itsestään – sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia kylläkin. Keskeistä on
tunnistaa ja ennakoida kunnan ja maakunnan kokonaistilannekuva. Se mahdollistaa
tarpeisiin perustuvan tiedolla johtamisen.
JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Toimenpide-ehdotukset

Aikataulu

Vastuutaho

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ennalta ehkäisevän
toiminnan johtaminen tulee osaksi
strategista johtamista

2020–2021

Kunnat, kuntayhtymät, yhteistoiminta-alueet

Varmistetaan hyvällä johtamisella
poikkihallinnollisuuden toteutuminen

2020–2023

Maakunta- ja sotevalmistelu
Kunnat, kuntayhtymät, yhteistoiminta-alueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

Tiedolla johtaminen (kuntien ja
maakuntien hyvinvointikertomukset ja palvelulupaukset)
-

2019–2023

Kehitetään yhteiset määrälliset ja laadulliset mittarit
Ennaltaehkäisevä näkökulma
palvelusopimuksiin

Varmistetaan eri palvelutuottajaorganisaatioiden yhdyspintakoordinaatio (julkinen, yksityinen ja järjestö) sekä vältetään päällekkäisyyksiä (esim. lukujärjestysmalli)

Erityisesti huomioon
otettavaa
Ikä- ja muistiystävällinen kunta ja maakunta

Kunnat, kuntayhtymät, yhteistoiminta-alueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

2019–2023

Kunnat, kuntayhtymät, yhteistoiminta-alueet

Ennaltaehkäisevä tavoite ja toiminta kirjataan myös palvelusopimuksiin vrt. hoito- ja
palveluketjut
THL:n mittareita 1 aktiiviseen käyttöön jo 2019
Em. lisäksi mahdolliset
omat ja tarkentavat
indikaattorit

Toimintaa koordinoiva
taho

Yksityiset palveluntuottajat, järjestöt
ja muut toimijat
Maakunta- ja sotevalmistelu

1

•
•
•

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisenjohtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille.
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tietopohja-ja-arviointi/indikaattorit-tietoikkunassa-kokeiluversio-testattavana
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
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4.2

Ikäihmisten kotihoidon vahvistaminen ja kehittäminen
Kotihoidon vahvistaminen ja kehittäminen jaettiin osatavoitteisiin
•
•
•
•
•
•

maakunnallisen keskitetyn asiakasohjausmallin rakentaminen
kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) kehittämien
kotikuntoutusmallin rakentaminen
ICT- ja teknologiaratkaisujen testaaminen ja rakentaminen
gerontologin sosiaalityön vahvistaminen
geriatristen hoito- ja palveluketjujen sujuvoittaminen

4.2.1 Asiakasohjaus kaiken keskiössä

TAVOITE: Maakunnallinen keskitetty ikäihmisten
asiakaskasohjausyksikkö on toiminnassa

Perinteisesti ikäihmisten palvelujen asiakasohjauksesta, hoidon ja palvelutarpeen arvioinnista, päätöksistä ja palvelujen toteutumisen seurannasta on vastannut kuntien tai
yhteistoiminta-alueiden kotihoito. Kotihoito on suurelta osin myös tuottanut palvelut.
Ajansaatossa kotihoitoon ja kotihoidon työntekijöille on muodostunut ehkä liiankin suuri vastuu iäkkäiden ihmisten kotona pärjäämisestä. Tämän päivän yhteiskunnassa, jossa väestö ikääntyy ja tavoitteena on, että iäkkäänäkin voi elää mahdollisimman
omanäköistä elämää normaalissa tutussa elinympäristössä, vastuu kotona asumisen
mahdollisuuksista toimintakyvyn vajeista huolimatta tulee laajentaa yhteiskunnan eri
aloille. Kotihoito vastaa vain pääosiltaan kotona tapahtuvasta hoidosta.
Meneillään olevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa asiakasohjauksella on keskeinen
rooli asiakkaiden palvelujen järjestämisessä. Samoin I&O-kärkihankkeessa asiakasohjaus on asetettu keskiöön.
Vanhuspalvelulain toimeenpano hankkeiden aikana (2014–2016) muutamat kunnat
lähtivät kehittämään keskitettyä asiakasohjausta, jossa ohjaus, neuvonta, palvelutarpeenarviointi ja päätöksenteko erotettiin kotihoidosta omaksi toiminnaksi. I&Okärkihakkeeseen sisällytettiin keskitetystä asiakasohjauksesta kansallinen ns. Kaapomalli (keskitetty alueellinen asiakas- ja palveluohjaus). Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen
kaupungissa aloitti toimintansa keskitetty ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Ikäkeskus
vuoden 2016 alussa. Myös Lapualla toteutettiin osittain keskitettyä ohjausta.
I&O, ASIAKASOHJAUSRAKENNE KÄYNNISTYNYT KOKO MAAKUNNASSA
Etelä-Pohjanmaan I&O-muutosagenttitoiminnassa asiakasohjaus on määritelty yläkäsitteeksi ohjaukselle, neuvonnalle ja intensiiviselle asiakasohjaukselle. Intensiivinen asiakasohjaus sisältää palvelutarpeen arvioinnin, asiakassuunnitelman ja seurannan.
Keskitetyn maakunnallisen asiakasohjauksen tavoitteena on tarjota maakunnan
ikäihmiselle tasapuoliset mahdollisuudet saada helposti neuvontaa ja ohjausta itse-
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ään askarruttaviin arjen kysymyksiin. Tarvittaessa asiakasohjauksessa tehdään myös
palvelutarpeen arviointi kaikille asiakkaille samoilla menetelmillä ja mittareilla. Arvioinnin tulosten pohjalta määritellään asiakkaan yksilöllinen palvelun ja hoidon tarve, jonka pohjalta laaditaan asiakassuunnitelma ja tehdään tarvittavat päätökset. Asiakasohjauksessa myös järjestetään tarvittavat palvelut yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas saa itse valita palvelut voimassa olevien päätösten mukaan. Asiakasohjausyksikön
työntekijät toimivat verkostomaisesti yhteistyössä alueen eri tahojen ammattilaisten, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Asiakassuunnitelman toteutumista myös
seurataan asiakasyksiköstä käsin. Henkilöstöä ja kustannuksia tulee kohdentaa suunnitellusti, yhteisiä linjauksia noudattaen.
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Kuvio 13. Alueellinen ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja tuottajaverkostot.

Asiakasohjaus on keskeinen osa maakunnan (tällä hetkellä kuntien ja yhteistoimintaalueiden) ikääntyneiden palvelujärjestelmää. Voidaan todeta, että se on koko palvelujärjestelmän sydän. Muut tahot toteuttavat sovitusti kunkin asiakkaan yksilöllistä asiakassuunnitelmaa. Palvelun ja hoidon tarpeiden muuttuessa tai muutoin tarvittaessa
palveluntuottajien vastuulla on olla yhteydessä asiakasohjaukseen. Asiakassuunnitelman päivittämisestä vastaa asiakasohjauksen viranhaltija. Asiakasohjauksen ja palvelun tuottajien tulee tiiviissä yhteistyössä keskenään.
Etelä-Pohjanmaan I&O-kärkihankkeen asiakasohjaustyöryhmä muodostui alueen
ikäihmisten palveluista vastaavista viranhaltijoista sekä muista asiakasohjaukseen perehtyneistä työntekijöistä (jäsenet liitteessä 3). Eri alan asiantuntijoita kutsuttiin tarpeen
mukaan kokouksiin mm. Kelasta, AVI:sta, Kuntaliitosta ja SONetBOTNIA:sta sekä ICTasiantuntijoita. Asiakasohjausryhmän työtä ohjasi kansallinen Kaapo-malli. Työryhmä
tutustui myös kansallista rahoitusta saaneiden maakuntien asiakasohjausmallien kehittämistyöhön, kuten Kymenlaakson Ikäopastin, Pirkanmaan Ikäneuvo ja VarsinaisSuomen Kompassi.
Tässä esityksessä asiakasohjaus jaetaan neuvontaan ja ohjaukseen sekä intensiiviseen
asiakasohjaukseen, jossa tehdään varsinaista palvelutarpeen arviointia. Neuvontaa ja
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ohjausta voidaan antaa muissakin paikoissa. Esimerkiksi maakunta- ja sote-uudistuksen
toteutuessa myös kunnilla on merkittävä rooli hyte-palveluiden neuvonnasta ja ohjauksesta. Kaikkia ei pidä kierrättää maakunnan ohjauksen ja neuvonnan kautta.
Myös sote-keskuksille on lakiesityksessä määritelty vastuu sosiaalipalveluiden neuvonnasta ja ohjauksesta.
Asiakasohjaustyöryhmä on kuvannut eri tahojen asiakasohjauksen vastuut esitetyssä
maakunta- ja sote-uudistuksessa. Tällä hetkellä neuvonta ja ohjaus keskittyvät pääsääntöisesti asiakasohjausyksiköihin. Työryhmä on määritellyt sekä neuvonnan ja ohjauksen että intensiivisen asiakasohjauksen ydinprosessit. Asiankaan polku on myös
kuvattu yhteydenotosta mahdolliseen hoitoon ja palveluun. Asiakasohjauksessa tarvittavia ICT-työkaluja on selvitelty ja osin määritelty. Yhtenäisiä asiakasohjauksen toimintaa, läpivirtausta ja muita toimintoja kuvaavia mittareita on alustavasti mietitty. Nämä
ovat erittäin tärkeitä tiedolla johtamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen välineitä.
Ikäihmisten asiakasohjaustyöryhmän diat.
Vuoden 2018 aikana asiakasohjausyksiköt käynnistyivät vaiheittain kaikilla maakunnan
yhteistoiminta-alueilla. Kuusiokuntien ikäihmisten palveluiden asiakasohjauksesta vastaa Kuusiolinna Terveys Oy. Päätökset palveluista tekee Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän viranhaltija. Seinäjoen ja Lapuan asiakasohjausta on edelleen kehitetty. Isokyrön edustaja on ollut mukana asiakasohjaustyöryhmässä. Isossakyrössä on
tässä vaiheessa kehitetty asiakasohjausta osana kunnan kotipalvelua.
Vaikka yhteistoiminta-alueiden asiakasohjausta johdetaan keskitetysti, itse toiminta
tapahtuu alueilla. Palvelutarpeen arviointikäynnit tehdään pääsääntöisesti asiakkaiden koteihin. Yhteydenottoa varten on yksi puhelinnumero, kullakin alueella oma.
Asiakasohjausrakenteen kehittäminen ja saaminen normaaliksi käytännöksi asiakkaille,
verkostolle ja työntekijöille itselleenkin vie aikaa. Etelä-Pohjanmaalla ollaan nyt kuitenkin hyvässä tilanteessa. Kaikkien alueiden asiakasohjausyksiköitä on kehitetty yhteistyössä kansallisen Kaapo-mallin mukaan.
Asiakasohjausrakennetta kehitettäessä esille nousi myös gerontologisen sosiaalityön
vahvistaminen etupainotteisemmin kuin mitä se nykyisessä järjestelmässä on. Ikääntyvien palvelutarvetta arvioitaessa sosiaalityöllä on iso merkitys.
Joissakin maakunnissa kehitetään myös ns. geneerisen asiakasohjausyksikön rakennetta, mikä tarkoittaa kaiken ikäisten asiakkaiden asiakas- ja palveluohjausta. Myös EteläPohjanmaalla on suunnitelmissa laajentaa asiakasohjusmallia koskemaan kaikenikäisiä, mikä onkin välttämätöntä mentäessä monituottajaista sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta kohti.
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Etelä-Pohjanmaan Ikäihmisten asiakasohjausyksiköiden tilanne tällä hetkellä (marraskuu 2018):
Asiakasohjausyksikkö

Käynnistysvuosi

Henkilöstömäärä

Johtaminen

Palvelupäätökset
kaikki/osittain

Yksi puhelinnumero

Seinäjoki

2016

15

Oma johtaja

kaikki

1.1.2016

Suupohja
LLKY

2018

10

Kotihoidon johtaja
toimii esimiehenä
muun työn ohelle

kaikki

1.2.2018

JIKKY

2018

11

Kotihoidon päällikkö

kaikki

1.5.2018

JärviPohjanmaan
perusturva

2018

3

Hoidon ja hoivan
palvelujohtaja

kaikki

2.2.2018

Lapua

2016

2

Vanhustyönjohtaja

1.1.2016

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Isokyrö

2018

7

Oma johtaja

kaikki 1.1.2019
alkaen
osittain

Kuussote*

1.1.2016

8

Avopalvelukoordinaattori

kaikki, Kuussoten viranhaltija

Jokaisessa
kunnassa
oma
1.1.2016 alkaen

1.12.2018

Ei ole, vastuu asiakasohjauksesta
on jaettu

* Kuusiokuntien ikäihmisten palveluiden asiakasohjauksesta vastaa Kuusiolinna Terveys
Oy. Viranhaltijapäätökset tekee Kuussoten viranhaltija.
JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Toimenpide-ehdotukset

Aikataulu

Vastuutaho

Asiakasohjausyksiköiden sisältöä kehitetään edelleen

2019–2021

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet

-

-

Yhteiset ICT-ratkaisut
Yhteiset mittarit, esim. RAI
Henkilöstöresurssien ja rakenteiden tarkentaminen
Muut yhteiset käytänteet
Yhteinen palvelutarjotin asiakkaiden käyttöön
ym.

Perustetaan maakunnallinen ikäihmisten asiakasohjausrakenne

Tietohallinnot
Maakunta- ja sotevalmistelu
Muut keskeiset
toimijatahot
2019–2020

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet

Erityisesti huomioon otettavaa
Asiakasohjausrakentuu tällä hetkellä nykyisiin olemassa oleviin organisaatioihin
Tarkempaa tietoa
tietohallinnon tarpeista ja ratkaisuista ICT ja teknologia -kohdassa
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Maakunta- ja sotevalmistelu
Asiakasohjauksen verkostoyhteistyömallin rakentaminen
-

2020-2022

Gerontologinen sosiaalityö
Geriatria
Päihde- ja mielenterveystyö
Teknologia
Järjestöt
Kela
ym.

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet
Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri

Verkostoyhteistyö
on oleellinen osa
sujuvaa asiakaspalvelua

Järjestöt
Muut keskeiset
toimijat

Kehitetään maakunnallinen geneerinen asiakasohjausrakenne

2019

Maakunta- ja sotevalmistelu

Erilaisia malleja
hahmoteltu muissa
maakunnissa

4.2.2 Yhtenäisen kotihoidon kehittäminen

TAVOITE: Maakunnallinen kotihoito on yhteensovitettu, oikein kohdennettu ja vaikuttava

I&O-kärkihankkeen keskeinen tavoite on keventää palvelurakennetta vahvistamalla
kotihoitoa ja kehittämällä kotihoidon sisältöjä ja uusia palveluvalikkoja. Kehittyvää digitalisaatiota ja teknologiaa tulee hyödyntää mahdollisimman laajasti. Kansallisessa
laatusuosituksessa korostetaan lisäksi kuntoutuksen, ensihoidon ja kotisairaalatoiminnan kehittämistä.
Iäkkäiden kotona asumista tukevia palveluja on Etelä-Pohjanmaan alueella kehitetty
useiden vuosien ajan. Yhteistyötä alueiden välillä on tehty jo ennen I&Okärkihankkeen alkamista. Hyvinvointia tukevia kotikäyntejä tai ryhmämuotoisena toteutettavia tarkastuksia, neuvontaa ja ohjausta toteutetaan jo koko maakunnassa.
Erityisesti hankkeiden kautta on kehitetty yhteistyömalleja erilaisten järjestöjen kanssa.
Osassa kuntia ja kuntayhtymiä kotihoito on 24/7 palvelua. Kotisairaala toimii osassa
maakuntaa. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön koko maakunnassa. Koko maakuntaa ajatellen kotihoidon kehittämisessä on kuitenkin vielä paljon tehtävää ja mahdollisuuksia. Kotihoidon palvelujen sisällöissä ja palveluihin pääsyn
kriteereissä on isoja eroavuuksia.
Etelä-Pohjanmaan kotihoitoa yli 75-vuotiaiden osalta tarkasteltaessa muihin maakuntiin nähden voidaan todeta, että säännöllisen kotihoidon piirissä Etelä-Pohjanmaalla
oli vuonna 2017 eniten asiakkaita (15,4 %) (kuvio 13). Käyntien intensiteettiä tarkasteltaessa huomataan että, paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrä oli pienin
(9,7 %) muihin maakuntiin verrattuna (kuvio 14). Korkein tämä oli Pohjois-Savossa (25,6
%). Tämä tarkoittaa sitä että, Etelä-Pohjanmaan kotihoidossa hoidetaan ns. kevyem-
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piä asiakkaita kuin muualla ja kynnys ympärivuorokautiseen hoitoon on todennäköisesti matalampi kuin muualla. Tämä on osaltaan selitys korkealle ikäihmisten palvelujen kustannusrakenteelle (NHG). Tästä lähtötilanteesta I&O-kärkihakkeen kotihoidon
työryhmä lähti jatkamaan kotihoidon kehittämistyötä tavoitteena yhteinen maakunnallinen toimiva kotihoito. Ikääntyvän väestön kotona asumisen mahdollistamiseen
tarvitaan kotihoitoa laajempi verkosto eli myös muita toimijoita. Kotihoidon tehtävänä
on vastata pääosaltaan kotona tapahtuvasta hoidosta.
Kuvio 14. Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä 30.11.2017.

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi
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Kuvio 15. Säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, joilla kotihoidon

käyntejä 90 tai enemmä/kuukausi 30.11.2017 (%).
Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

I&O, KOTIHOIDON KRITEERIT, PROSESSIT JA SISÄLLÖT KUVATTU
Maakunnan I&O toimiva kotihoito -työryhmän (jäsenet liitteessä 3) kehitystyö maakuntaan on osa kotiin tuotavien palveluiden kokonaisuutta, joka toimiakseen tarvitsee
laajan yhteistyötyöverkoston ja sujuvat sekä virtaustehokkaat prosessit eri toimijoiden
kesken.
Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa turvallinen kotona asuminen entistä pidempään tukemalla toimintakykyä ennaltaehkäisevillä ja kuntouttavilla palveluilla. Kotona
asumisen toive mahdollistetaan asiakkaan, omaisten sekä läheisten kanssa tehtävällä
yhteistyöllä. Tarkoituksena on kohdentaa palvelut oikea-aikaisesti oikealle asiakasryhmälle, erityisesti runsaasti tukea tarvitseville.
Kotiin tuotavia palveluita on kehitetty ja edelleen kehitetään vastaamaan yhä kasvavan asiakasryhmän tarpeita. Toimiva kotihoitotyöryhmä on työstänyt ja samalla kehittänyt yhtenäistä ja tasavertaista maakunnallista kotihoitoa. Kotihoito on lähipalvelua,
jossa toteutuu yhdenvertaisuuden periaate ottaen järjestämistavassa kuitenkin huomioon maakunnan eri alueiden eroavaisuudet. Lähtökohtana on myös ollut sähköisten palvelujen ja kehittyvän teknologian hyödyntäminen.
Toimiva kotihoito -työryhmä on laatinut yhteiset maakunnalliset kotihoidon sekä tukipalvelujen myöntämisperusteet, joiden tavoitteena on kohdentaa palvelut tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti eri puolilla maakuntaa. Alueelliset eroavaisuudet esim.
palvelujen saatavuudessa tulee kuitenkin huomioida palveluita myöntäessä. Myöntämiskriteeriä soveltavat asiakasohjausyksikön viranhaltijat tehdessään palvelupää-
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töksiä. I&O-hankkeen aikana intensiivistä kotihoitoa saaneiden asiakkaiden osuus kasvoi kotihoidon asiakkaiden määrästä (vrt. kuvio 14).
Kotihoidon työryhmä kuvasi lisäksi kotihoidon prosessit ja palvelujen sisällöt, tukipalvelutuotteet, yhtenäisti asiakasmaksuja ja maksuluokkia ja sopi yhtenäisistä toimintakykymittareista (kuvio 16). RAI-toimintakykymittari on päätetty ottaa käyttöön koko
maakunnan alueella.
Kotihoidon tavoitteena on myös tukea omaishoitoa eli tarjota kotihoitoa omaishoidon
tukipalveluna. Tuen myöntämiseen peilataan kotihoidon myöntämisen perusteita,
mutta yksilöllistä harkintaa voidaan tarvittaessa käyttää. Maakuntien vertailussa EteläPohjanmaalla olisi tarpeen lisätä kotihoitoa omaishoidon tukipalveluna. Omaishoitoa
tuetaan varhaisessa vaiheessa jo kevyin avun tarpein. Tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista. Kuntouttavat tukitoimet ulotetaan niin hoitajalle kuin hoidettavallekin. Palvelujen saanti ei edellytä omaishoitosopimuksen piiriin kuulumista. Tästä myöhemmin lisää omaishoito osuudessa luvussa ”Kaikenikäisten omaishoidon ja ikäihmisten perhehoidon vahvistaminen”.
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Kuvio 16. Työryhmän työskentelyprosessi.

Työryhmän työskentely prosessin
eteneminen
Tukipalvelumaksujen
yhtenäistämisen ja
periaatteet

Maakunnan kotihoidon
yhteiset myöntämisen
perusteet huomioiden
alueiden erityispiirteet sekä
vaikutusten arviointi

RAI ja RAVA arvojen
määrittäminen

Kotihoito omaishoidon
tukipalveluna

Tukipalveluiden sisällöt ja
tukipalveluiden
myöntämisen perusteet

Lanseerattiin maakuntaan
yhteinen intensiivisen
kotihoidon käsite ja sen
sisältö ja toimintamalli

Kotihoidon prosessikuvaus
palvelupolusta ja tuotteista

Lääkkeiden koneellisen
annosjakelun vertailun
tuottaminen

Maakunnan yhteisen
Kotihoidon sisällön
palvelukuvaus tehty niiltä
osin kuin se katsottiin
tarpeelliseksi avata

MUUTA:

Hilmo ilmoitusten yhtenäistäminen
Sidosryhmä yhteistyö järjestöt ja
kolmas sektori
sekä muut toimijat

Kotihoidon tavoitteena on vastata yhä sujuvammin asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja
sairaaloista kotiutumiseen. Kuntouttavan toimintakulttuurin luominen sekä arki- ja tehostetun arkikuntoutuksen toimintamallien toteuttaminen on toiminnan keskiössä.
Kun asiakkaalle myönnetään palvelut, hänelle aloitetaan kotihoidon arviointijakso.
Tämän jakson aikana palvelut voidaan muuttaa tarvetta paremmin vastaaviksi. Asiakas voi tulla joko määräaikaisen kotihoidon piiriin, säännöllisen kotihoidon piiriin tai intensiivisen kotihoidon asiakkaaksi jolloin palvelun mahdollinen myöhempi tarve selviää hoitosuhteen edetessä. Työryhmä kehitti yhteisen intensiivinen kotihoitomallin. Intensiivinen kotihoito tarjoaa määräaikaista sairaanhoidollista tai kuntouttavaa tehostettua hoitoa sekä saattohoitoa, jonka turvin asiakas voi kotiutua sujuvasti. Lisäksi nopeisiin kotiutuksiin tarvitaan kotiutustiimi, joka toimii jo monella maakunnan alueella.
Koneellinen lääkkeiden annosjakelu on otettu käyttöön maakunnan alueella. Käytössä on kerta-annospussit sekä dosettimuotoinen ns. kertakäyttöinen viikkoannostelija.
Koneellinen annosjakelun on todettu tuovan resurssisäästöjä, kustannustehokkuutta ja
lisäävän lääketurvallisuutta.
Etälääkäripalvelua on kokeiltu Suupohjan ja Kaksineuvoisen alueella. Seinäjoella on
testattu etähoitoa sekä Ovaa-avaimetonta älylukkoa.
Yhteistä koulutusta on järjestetty esimerkiksi arkikuntoutuksesta, kinestetiikasta ja lääkehoidon luvista. Koulutuksia on osin toteutettu verkkokoulutuksina. Henkilökuntaa on
myös koulutettu Lean-malliin tavoitteena, että henkilöstö hallitsee menetelmän keskeiset periaatteet kehittäessään toimintaa, laatua ja johtamista.
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Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä (mobiili) on otettu käyttöön lähes koko maakunnan alueella. Sen avulla tehdään optimointi eli asiakaskäyntireittien ja työn suunnittelu, kotikäyntien tilastointi sekä kirjaukset kotikäyntien aikana. Optimointi suoritetaan aluekohtaisesti tai keskitetysti. Eri toimintaperiaatteilla toimivia resurssipooleja on
perustettu.
Turvateknologiaa tulee hyödyntää tukemaan kotona selviytymistä. Kotihoidossa tulee
ottaa käyttöön uusia menetelmiä, jotka ilman henkilön itse tekemää hälytystä tuottavat informaatiota henkilön voinnista ympäri vuorokauden. Tietoa tulee pystyä hyödyntämään. Työryhmä näkee tarpeellisena Valvomon perustamisen, jonka turvin asiakkaan vointia voidaan seurata ja samalla voidaan vähentää kotona tapahtuvia kotihoidon vointi-/seurantakäyntejä.
Kotihoidossa huomioidaan ruuhkahuippujen syntyminen ja siihen johtaviin syihin puututaan sekä toistuvasti arvioidaan aikakriittiset käynnit.
Toimiva kotihoito -työryhmän diat
JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Toimenpide-ehdotukset

Aikataulu

Vastuutaho

Maakunnan kotihoidon sekä
tukipalvelujen myöntämisen
perusteet otetaan huomioon
päätöksenteossa:

2019–2020

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet

Yhtenäistetään maakunnan
kotihoidon palveluiden, toimintojen ja tuotteiden prosessit ja palvelukuvaukset

2019–2021

Edelleen kehitetään maakunnan yhtenäistä kotihoidon
toimintamallia

2019–2021

-

-

Maakunta- ja sotevalmistelu

Kotihoidon RAItoimintakykymittaria
hyödynnetään kriteerien
laatimisessa sitten, kun
RAI on käytössä

Yhteiset kriteerit edellytys
tasavertaisille palvelujen
saannille

Osittain on jo laadittu

Maakunta- ja sotevalmistelu

Arviointijaksot
Intensiivinen kotihoito
Etähoito ja sen sisällöt
sekä valvomo
Tiimityö
Henkilöstön osaamisen
tukeminen ja varmistaminen

Yhtenäistetään koneellinen
lääkkeidenjakomalli

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet

Erityisesti huomioon otettavaa
Alueiden erityispiirteet
tulee huomioida

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

2019–
2020

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet
Maakunta- ja sote-

Tavoitteena on säilyttää
apteekit lähipalveluna

35

valmistelu
Kehitetään malli, jossa kotihoito toimii koko maakunnassa 24/7 sisältäen lääkäripalvelut

2019–2021

Edelleen kehitetään etäpalveluja ja viimeisin teknologiaosaaminen otetaan käyttöön

2019–2022

-

Lisäksi konsultaatiomahdollisuudet keskeisiltä
toimijoilta, esim. geriatri,
kuntoutuksen ammattilaiset

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet

Lääkäripalvelujen kehittäminen ikäihmisten palveluihin mainittu myös
terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa
vuosille 2018–2021

Esitetään ICT ja teknologia -kohdassa

Maakunta- ja sotevalmistelu
Järjestöt
Yksityinen sektori
Kotihoitoa kehitetään omaishoidon tukipalveluna
-

2019–2022

Tuetaan omaishoitajaperheiden hyvinvointia
ja jaksamista kevyillä
avuntarpeilla

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet
Maakunta- ja sotevalmistelu
Järjestöt
Muut toimijat

Varmistetaan että, toiminnanohjaus toimii koko maakunnassa samoin periaattein
-

Välittömän ja välillisen
työajan yhtenäiset laskentaperusteet
Resurssien hyödyntäminen maakunnan alueella
Yhteisen varahenkilöstön
luominen

Kotihoitajien työturvallisuus
varmistetaan kaikissa tapauksissa
-

Reaaliajassa toimivat jär-

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet

Järjestelmät ovat jo käytössä, lukuun ottamatta
Isoakyröä

Maakunta- ja sotevalmistelu

Jatkuva

Turvalaiteet ja koulutus

Varmistetaan tiedolla johtaminen ja laadunvalvonta
-

2019–2021

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

2019–2020

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-

Työtä tehdään asukkaiden kodeissa ympäri
vuorokauden
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-

-

jestelmät ja mittarit
Viimeisin tekniikka käyttöön
Yhteiset mittarit ja laadunvalvonnan kriteerit
Lean-osaajia joka tasolla. Keskiössä virtaustehokkuus, hukan minimointi, työntekijäkokemus ja kysyntälähtöisyys
yhteiset arvot

Jatketaan edelleen kotihoidon ja tukipalvelujen asiakasmaksujen yhtenäistämistä

alueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

2019–2020

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet

Uusi asiakasmaksulaki on
valmisteilla

Maakunta- ja sotevalmistelu

4.2.3 Yhtenäisen kotikuntoutusmallin rakentaminen

TAVOITE: Maakunnallinen kotikuntoutusmalli on ennakoivaa, oikea-aikaista, tavoitteellista ja suunnitelmallista

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma sisälsi kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistuksen. Sosiaali- ja terveysministeriön 1. syyskuuta 2016 asettama kuntoutuksen uudistamiskomitea sai työnsä valmiiksi marraskuussa 2017 (sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017).
Komiteassa oli laaja edustus ministeriöistä, kuntoutuksen vastuutahoista, työmarkkinajärjestöistä, tutkimuslaitoksista, hallituspuolueista ja kansalaisjärjestöistä. Komitean työnä oli tehdä ehdotukset uudistetuksi kuntoutusjärjestelmäksi sekä vaadittavista säädösmuutoksista. Komitean työn lähtökohtia olivat asiakaslähtöisyys, kuntoutujan palveluprosessin saumattomuus sekä kuntoutuksen toteutuminen siten, että kuntoutuja
selviytyy omassa arjessaan. Kuntoutuksen tulee olla osa asiakkaan hyvinvointipalvelujen kokonaisuutta.
Kuntoutuksen uudistamiskomitean mukaan suomalainen kuntoutusjärjestelmä toimii
monissa tilanteissa hyvin, mutta kuntoutusprosessien hajanaisuus aiheuttaa ongelmia.
Kuntoutujat eivät saa tarvitsemiaan kuntoutuspalveluja oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Kuntoutujilla ei myöskään ole riittävästi tietoa palvelujen saatavuudesta.
Komitea esittää ikääntyvälle väestölle maakunnallista kotikuntoutuksen toimintamallia. Maakunnallinen toimija arvioi kuntoutustarpeen sekä suunnittelee ja järjestää kuntoutuksen kaikille sitä tarvitseville. Komitean mielestä kuntoutuksen onnistuminen edellyttää vastuullista asiakasohjauksen mallia ja selkeää tavoitetta kuntoutukselle. Kuntoutuskomitean esitys sisältää 55 ehdotusta kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi.
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Kuntoutus on nostettu myös yhdeksi tärkeäksi kehittämisen kohteeksi
Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa vuosille 2018–2021.

Etelä-

Kuvio 17. Kuntoutuksen pyramidi.
(FT=fysioterapia, TT=toimintaterapia, PT=puheterapia, NPSL=neuropsykologia)

Lähde: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

E-P:n terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on hyväksytty EPSHP:n valtuustossa
19.11.2018 § 37.
Kuntoutuksen palvelujärjestelmän kehittämistä ehdotetaan Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksien (sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:41)
mukaisesti:
EHDOTUS 31 Kuntoutus maakunnan vastuulla
Vastuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon kytkeytyvän lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisestä ja rahoituksesta siirretään maakunnille, kun alla mainitut edellytykset ovat täyttyneet ja alla mainittujen kokeilujen arviointi on toteutettu.
EHDOTUS 33 Sote-keskuksiin kevyempää ohjausta ja kuntoutusta
Sote-keskukset, työterveyshuollot, ikäihmisten palvelupisteet ja -keskukset, neuvolat,
koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, monialaiset palvelupisteet (esim. Ohjaamot) toteuttavat kuntoutuksen ohjausta ja neuvontaa. Sote-keskukset toteuttavat lyhytkestoista kuntoutusta kustannuksellaan. Pidempikestoisten ja vaativampien kuntoutuspalvelujen järjestämisestä ovat vastuussa maakunnalliset toimijat. Kuntoutus toteutetaan
asiakassuunnitelman mukaisesti valinnanvapauslainsäädäntöä noudattaen.
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EHDOTUS 29 Kotikuntoutusta lisättävä
Maakuntien on otettava käyttöön kotona asuvien ikääntyneiden henkilöiden kotikuntoutus ja se on lisättävä osaksi asiakas- ja palveluohjausprosessia sekä tarvittaessa järjestettävä monialaista kotikuntoutusta tai terapiajaksoja.
Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaluonnoksessa vuosille 2018
–2021 esitetään suosituksina koti- ja avokuntoutuksen tehostamista ja kotikuntoutustiimien perustamista.
I&O, KOTIKUNTOUTUKSEN PROSESSIT YHTENÄISTETTY, RESURSSEJA JA KOULUTUSTA LISÄTTY
Iäkkäiden kotikuntoutusta on viime vuosina kehitetty Etelä-Pohjanmaan maakunnassa
monin eri tavoin ja menetelmin. I&O-kotikuntoutuksen työryhmän (jäsenet liitteessä 3)
tehtävänä oli luoda maakuntaan yhtenäinen kotikuntoutuksen malli kotihoidon asiakkaille ja sairaalasta kotiutuville sekä kuvata eri tasojen prosessit. Kotikuntoutuksen työryhmä on käsitellyt kotikuntoutusta asiakkaan, kotihoidon ja päivätoiminnan näkökulmasta lähipalveluna. Kotikuntoutusehdotus on osa hoitoketjua, joka vaatii kiinnittymisen maakunnan laajempaan kuntoutumisen hoitoketjuun. Kuntoutuksen tavoitteena
on asiakkaan yleiskunnon ja toimintakyvyn paraneminen, ylläpitäminen tai heikkenemisen hidastuminen
•
•
•

Omassa kodissa
Asumispalveluissa: tehostettu ja tavallinen, perhehoidossa, vuorohoidossa, ryhmäkodissa
Sairauden tai tapaturman yllättäessä sairaalahoidossa

Kotikuntoutus voidaan toteuttaa lähipalveluna mm. omana toimintana, asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla. Vaativa kuntoutus toteutetaan maakunnallisena
geriatrisena kuntoutuksena.
Kuntoutus on jaettu kolmeen tasoon
• Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä toiminta, toimintakyvyn arviointijakso
• Kuntoutus arjessa
• Tehostettu kotikuntoutus
Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä toiminta sekä toimintakyvyn arviointi kuuluvat
asiakasohjauksen vastuulle. Arki- ja tehostettu kotikuntoutus kuuluvat kotihoidon, vuorohoidon, asumispalveluyksiköiden eri ammattilaisten, asiakkaan itsensä ja läheisten
vastuulle. Kuntoutustasojen vastuutahot ja sisällöt on selitetty tarkemmin kuviossa 18.
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Kuvio 18. Kuntoutuksen tasot.

Kotikuntoutuksen onnistuminen tavoitteellisesti edellyttää kaikkien vastuutahojen panostamista sovittujen sisältöjen mukaisesti sekä sujuvaa ja hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Kuntoutuksen tarve tulee selvittää ja arvioida mahdollisimman moniammatillisesti ja kattavasti. Arvioinnin pohjalta laaditaan kuntoutuksen osuus asiakassuunnitelmaan. Suunnitelma tulee sisältää sekä fyysisen, sosiaalisen että kognitiivisen ulottuvuuden. Toteutukseen tulee sisältyä seuranta ja arviointi. Arki- ja tehostetunkuntoutuksen polut ja prosessit on kuvattu tarkemmin kuviossa 19 ja 20.
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Kuvio 19. Kuntoutusprosessi arjessa.
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Kuvio 20. Tehostetun kotikuntoutuksen prosessi.
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Kotikuntoutuksen työryhmä nosti myös kuntouttavan päivätoiminnan (kotikuntoutustyöryhmän diat 10–11) yhdeksi tärkeäksi kuntoutuksen muodoksi. Päivätoiminnan tulee
olla hyvinvointia tukevaa ja kuntouttavaa fyysistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintaa.
Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneen kotona asumista ja osallisuutta,
mahdollistaa sosiaalisiin suhteisiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Työryhmä näki tärkeänä myös etäkuntoutuksen (kotikuntoutustyöryhmän diat 12–13),
erilaisten teknologisten sovellutusten tavoitteellisen hyödyntämisen kuntoutuksessa
(esim. tv, tabletti, puhelin tai tietokone). Etäkuntoutus soveltuu muun kuntoutuksen jatkoksi tai yhteyteen (yksilöllisenä tai ryhmille) ja mahdollistaa kuntoutuksen asiakkaan
omassa arkiympäristössä pitkienkin matkojen päässä (esim. puheterapia). Tavoitteena
on liikunta- ja toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun edistäminen tukemalla itsenäistä toimintaa voimavaralähtöisesti.
Kotikuntoutustyöryhmän diat.
I&O-kärkihankkeen aikana on alueelle lisätty kuntoutukseen suuntautuneita lähihoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja ja viriketoimintaohjaajia. Lisäyksiä on tehty
kaikissa kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla. Kuntoutukseen ja kinestetiikkaan on panostettu myös mittavin koulutuksin. Yhteisistä kirjaamiskäytänteistä on sovittu. Asiakkaiden
apuvälineisiin ja niiden sopivuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota.
Maakunnan alueilla on lähdetty eri tavoin juurruttamaan käytäntöön yhteisesti kehitettyä arkikuntoutuksen mallia. Joillakin alueilla on järjestetty esimerkiksi työpajoja juurruttamiseen eteenpäin saattamiseksi. Osassa alueita on nimetty ja koulutettu kuntoutusvastaavia.
Tehostetun kotikuntoutuksen mallia testattiin lonkkapotilaiden hoitoketjun osalta yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa. Kokeilu koettiin tärkeäksi ja onnistumisiakin saatiin. Hoitoketjujen pullonkauloja myös nousi esille, mitkä tulee huomioida jatkokehittämisessä. Sujuvien hoitoketjujen saamiseksi tarvitaan vielä
paljon yhteistä kehittämistä eri sektoreiden välillä.
Terveyden ja sairaanhoidon maakunnallinen valmistelutyöryhmä on perustanut kuntoutustyöryhmän, jossa on tarkoitus koota yhteen maakunnallinen kuntoutuksen kokonaisuus ja huomioida valmistelussa tähän mennessä I&O:ssa ja muissa työryhmissä tehty työ.
JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Toimenpide-ehdotukset

Aikataulu

Vahvistetaan edelleen kaikilla
maakunnan alueilla kotikuntoutusta sisältyen intensiiviseen kotihoitoon

2019–2022

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja perusterveydenhuolto
toteuttavat heidän vastuulla
olevat kuntoutukseen liittyvät

2019-2021

Vastuutaho
Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet

Erityisesti huomioon otettavaa
Tällä hetkellä ollaan alueilla eri vaiheessa

Maakunta- ja
sote-valmistelu
Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
Perusterveyden-

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018–
2021 vahvistetaan keväällä 2018
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suositukset (Terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma 2018–
2021)
Kehitetään etäkuntoutusta

huolto

2019–2022

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet
Maakunta- ja
sote-valmistelu

Perustettu kokoava kuntoutustyöryhmä laatii maakunnallisen
kuntoutuksen kokonaissuunnitelman

2019–2020

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet

Kokoava kuntoutustyöryhmä on jo perustettu

Maakunta- ja
sote-valmistelu
Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri

Rakennetaan
kuntouttavan päivätoiminnan
verkosto koko maakunnan kattavaksi ja kehitetään toiminnan
sisältöä

2019–2021

Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvana koulutuksena asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä kinestetiikan käyttämiseen työssä

Jatkuva

Nostetaan kuntoutuksesta vastaavan henkilöstön määrä riittävälle tasolle; hoitohenkilökunta, fysioterapeutit, toimintaterapeutit

2019–2025

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet
Maakunta- ja
sote-valmistelu
Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet
Maakunta- ja
sote-valmistelu
Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet

Fysioterapeutit aloittaneet kotihoidossa jokaisella yhteistoimintaalueella. Toimintaterapiakoulutus alkaa
2019/SeAMK.
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4.2.4 ICT- ja teknologiaratkaisujen testaaminen ja rankentaminen

TAVOITE: ICT ja teknologia on hyödynnetty laajasti

Digitalisaatio on hallitusohjelman keskeisimpiä teemoja. Se sisältyy lähes kaikkiin hallituksen kärkihankkeisiin. Kehittyvä teknologia ja digitalisaatio mahdollistavat hoidon ja
palvelujen tuomisen kotiin. Myös syrjäseuduille voidaan tuottaa entistä enemmän palveluja sähköisten etäpalvelujen lisääntyessä.
Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi
2017–2019 kehotetaan ottamaan teknologiasta kaikki irti. Laatusuosituksessa todetaan
robotisaation luovan aivan uusia mahdollisuuksia hyödynnettäväksi iäkkäiden henkilöiden asumisessa ja palveluissa.
Digitalisaatio tunnistetaan sote-palvelujen osalta merkittävänä tekijänä nimenomaan
palvelujen käytön, jakelukanavien ja työvälineiden kehittämisen kannalta. Palvelurakennevalmistelussa ohjaavina periaatteina ovat kotona käytettävien palvelujen
osuuden kasvattaminen, liikkuvien palvelujen kehittäminen sekä digitalisaation ja sähköisen asioinnin lisääminen. Etäisyyksistä huolimatta kotona asuminen halutaan mahdollistaa, jolloin liikkuvien palvelujen järjestäminen lisääntyy.
Digitalisaation nähdään tuovan osaltaan mahdollisuuksia palvelurakenteen keventämiseen ja toiminnan tehostamiseen. Digitalisaatio kehittyy asiakkaiden ja työntekijöiden esiin tuomilla kehittämisideoilla, mutta asiakkaille ja asiantuntijoille pitää myös
tuottaa tietoa eri mahdollisuuksista.
I&O, ICT:N JA TEKNOLOGIAN TILANNEKARTOITUS JA TOIMINTASUUNNITELMA
I&O:n ICT-ikäpalvelut työryhmällä (jäsenet liitteessä 3) kartoitettiin maakunnan ohjelmistojen ja erillisjärjestelmien tilanne. Kartoituksen pohjalta määritettiin yhtenäinen ohjelmistojen toiminnallisuussuunnitelma palvelualoittain (kuvio 21). Maakunnassa on ollut laajasti käytössä yhteinen potilastietojärjestelmä (Effica) sekä kotihoidon toiminnanohjaus- ja mobiilijärjestelmä (NurseBuddy, HILKKA). Tämä ohjelmistojen yhteneväinen käyttö edesauttoi I&O:n ICT-työryhmän suunnittelua ohjelmistojen laajamittaiseen
käyttöönottoon koko maakunnan alueelle.
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Kuvio 21. ICT työryhmän ikäihmisten palvelujen ICT-ohjelmistojen toiminnallisuussuunnitelma.
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I&O-työryhmätyöskentelyn pohjalta maakunnan SOTEMAKU ICT-projektien koordinointihankkeen alle perustettiin Kotiin vietävät sähköiset palvelut -projekti (työryhmän jäsenet liitteessä 3) edistämään toiminnallisuussuunnitelmassa esitettyjä ohjelmistokokonaisuuksia. Projektityöryhmä koostuu maakunnan kahdeksan eri organisaation ikäpalveluiden asiantuntijoista. Tämä projekti edistää I&O-hankkeen aikana kirjattujen tavoitteiden eteenpäin viemistä. Tavoitteet ovat yhtenäisen maakunnallisen teknologiaalustan luominen, yhteisten ratkaisujen kilpailuttaminen ja hankinta sekä teknologian
kehittämismallin luominen ja yhteensovittaminen maakunnan muihin palveluihin. Tämä edistämistyö on aloitettu ja jatkotoimenpide-ehdotukset laadittu.
JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Toimenpide-ehdotukset

Aikataulu

Vastuutaho

Jatketaan robotiikan/keinoälyn hyödyntämistä asiakkaan toimintakyvyn ja terveydentilan
seurannassa

2019–2021

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / tietohallinto
Kotiin vietävät sähköiset palvelut
-projektityöryhmä

Huomioidaan palvelujen
kehittämisessä laajasti keinoälyn mahdollisuudet

Erityisesti huomioon otettavaa
Gillie-tekoäly / eLeasensoriteknologian käyttöönottopilotti on alkanut
10/2018 (JIKKY, LLKY, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen),
kesto 6 kk

Kunnat, kuntayhtymät
ja yhteistoimintaalueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

Otetaan käyttöön yhteinen alusta erilaisille laitteille ja ohjelmistoille (IoTalusta) maakunnan
ikäihmisten palvelutuotannon järjestämiseen

2019–2020

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / tietohallinto

Kilpailutus ja hankinta meneillään

Kotiin vietävät sähköiset palvelut
-projektityöryhmä
Kunnat, kuntayhtymät
ja yhteistoimintaalueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

Perustetaan kotihoidon
etähoitoyksikkö
-

Esim. etäkäyntien
käytettävyys kotihoidon mobiiliratkaisun
osana

2019–2020

Kunnat, kuntayhtymät
ja yhteistoimintaalueet
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / tietohallinto
Maakunta- ja sotevalmistelu

Seinäjoen kaupungin kotihoidossa laajennetaan VideoVisitin etäpalvelun käyttöä
VideoVisit/NurseBuddy
-mobiilipilotti alkaa Lapualla
2019
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Jatketaan ja laajennetaan RAI-järjestelmän
käyttöönottoa koko maakuntaan palvelutarpeen
arviointiin, asiakassuunnitelman laatimiseen ja tiedolla johtamiseen
-

RAI-järjestelmä on jo osittain
käytössä (Lapua, Seinäjoki,
LLKY)

Kotiin vietävät sähköiset palvelut
-projektityöryhmä

2019–2021

asiakkuuden hallinta
SAS-toiminta
ym.

Luodaan ikäihmisten palvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Kunnat, kuntayhtymät
ja yhteistoimintaalueet
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / tietohallinto

otetaan käyttöön
yhteinen maakunnan RAI-tietokanta
pilvipalveluna ja ohjelmistokokonaisuutena

Hankitaan toiminnanohjausjärjestelmä asiakasohjaukseen
-

2019–2021

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / tietohallinto

Chainalytics-pilotti käynnistyy Seinäjoen asiakasohjauksessa 2019

Maakunta- ja sotevalmistelu
2019–2020

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / tietohallinto
Kunnat, kuntayhtymät
ja yhteistoimintaalueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

Jatketaan nykyisten ja kehitteillä olevien sähköisten
palvelujen muotoilua
-

-

-

2019

Ikäihmiset pystyvät
käyttämään sähköisiä palveluita tai laitteita mahdollisimman itsenäisesti
Henkilöstölle ja johdolle toimiva ohjelmistokokonaisuus
monimuotoistuvassa
toimintaympäristössä
luodaan yhtenäisiä
toimintamalleja ja
niitä yhteensovitetaan maakunnan tuleviin sähköisiin palveluratkaisuihin

Maakunnan ICT- ja teknologiaorganisaatiossa toimii
ikäihmisten palveluiden
ICT-palveluista vastaava
kehittämisyksikkö. Kehit-

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / tietohallinto
Kotiin vietävät sähköiset palvelut
-projektityöryhmä

Meneillään palvelumuotoilu
ohjelmistojen yhteiskäytöstä
/ maakunnallinen projektityö

Kunnat, kuntayhtymät
ja yhteistoimintaalueet

2019–2025

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / tietohallinto
Kunnat, kuntayhtymät

Kehittämistyö on lähtenyt
hyvin vauhtiin I&O-muutostyössä sekä maakunta- ja
sote-valmistelussa
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tämisyksikön tehtäviä:
-

-

-

-

Huomioidaan kansalliset
tietojärjestelmät ja tiedonhallintaratkaisut esim.
-

ja yhteistoimintaalueet

Yhtenäinen ohjelmistokokonaisuus työntekijöiden ja johdon
tueksi asiakkuuksien
hallintaan, hoito- ja
palvelutoiminnan ohjaukseen/ toteutukseen sekä tietojohtamiseen
ICT-teknologiatoimintamallien uudistaminen ja toimintatapojen digitalisoiminen
Koordinointi ja tuki
sähköisissä palveluissa tapahtuvassa kehittämistyössä huomioiden eri toimijat
Ohjelmistojen käyttöönoton vaiheistus,
koulutus ja tuki
Ikäpalvelut, ICTarkkitehtuuri ja hallintamallin ylläpito
Jatkuva kehitystyö
teknologian hyödyntämiseen

Maakunta- ja sotevalmistelu

2018–2025

UNA, asiakkaan tilannekuva ja asiakassuunnitelma
Suomi.fi-palvelut
ODA, Omaolo

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / tietohallinto

Monitahoinen kansallinen
valmistelu käynnissä

Kunnat, kuntayhtymät
ja yhteistoimintaalueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

Kehitetään maakunnallista VALVOMO-konseptia,
johon voidaan koota
esim.
-

Liikkuvat palvelut
Etäpalvelut
Turvateknologia/hälytykset
Turva-auttaja
Ensihoito
Sosiaalipäivystäjä
Kotisairaala
ym. yhteistyökumppanit

 Palvelujen hallinta monitoimittajaympäristössä

2020–2025

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / tietohallinto
Kunnat, kuntayhtymät
ja yhteistoimintaalueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

Vastaavanlaisia toimii tällä
hetkellä mm. Eksotessa ja
Kuopiossa
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4.2.5 Gerontologisen sosiaalityön vahvistaminen

TAVOITE: Asiakasohjausyksiköissä on saatavilla
gerontologisen sosiaalityön osaamista

Tavoite ikääntyvän väestön kotona asumisen lisäämisestä edellyttää myös gerontologisen, ikäihmisten sosiaalityön resurssien lisäämistä perussosiaalityöhön. Ikäihmisten sosiaalityön tarpeet ovat usein samanlaisia kuin muullakin väestöllä, mutta esimerkiksi
toimintakyvyn heikkeneminen ja muistisairaudet tuovat niihin omia erityispiirteitä. Gerontologinen sosiaalityö vaatii omaa erikoisosaamista ja perehtyneisyyttä. Gerontologiseen sosiaalityöhön tarvitaan uusia menetelmiä ja lisää resurssia erityisesti ennaltaehkäisevään ja palvelupolkujen alkupäähän. Asiakasohjausyksiköitä rakennettaessa
tähän tulee kiinnittää erityistä huomiota.
I&O, GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ PALVELUKETJUN ETULINJAAN
Gerontologisen sosiaalityön I&O-työryhmä (jäsenet liitteessä 3) järjesti vuoden 2018 aikana Etelä-Pohjanmaan alueelle aiheesta kolme iltapäiväseminaaria; gerontologinen
sosiaalityö asiakasohjauksessa, gerontologinen sosiaalityö ja palvelupolut sekä jalkautuva, etsivä gerontologinen sosiaalityö. Seminaarien yhteydessä pidettiin työpajoja,
joissa ideoitiin ja pohdittiin erilaisten tapausten avulla, minkälaista tietoa ja osaamista
tarvitaan missäkin asiakasohjauksen vaiheissa, mitä hyviä käytänteitä on olemassa ja
mitä uusia tarvitaan. Päällimmäisenä nousi esille, että nykyiset gerontologisen sosiaalityön resurssit ovat Etelä-Pohjanmaalla riittämättömät. Myös rakenteet ja välineet varhaisen vaiheen gerontologiseen sosiaalityöhön ovat vielä melko kehittymättömiä.
Osaamista kyllä tuntui työpajoista löytyvän. Tärkeäksi koettiin myös tutustuminen toisiin
ja toisten työn sisältöihin, mikä on auttaa palveluiden ja ohjaamisen kokonaisuuden
hahmottamisessa. Työpajojen tuotoksia hyödynnetään maakunnan asiakasohjausyksiköiden, muiden rakenteiden ja työmenetelmien kehittämisessä.
JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Toimenpide-ehdotukset
Varmistetaan, että gerontologista
asiantuntemusta on saatavilla asiakasohjausyksiköissä

Aikataulu
2020–2021

Vastuutaho
Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

Lisätään gerontologista sosiaalityön
resurssia kaikilla maakunnan alueilla

2020–2021

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet

Erityisesti huomioon otettavaa
Tällä hetkellä saatavuus on erittäin
vähäistä
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4.2.6 Geriatrian vahvistaminen

TAVOITE: Geriatrista osaamista on saatavilla
kaikilla palvelu- ja hoitoketjujen tasoilla

Väestön ikääntyessä geriatrisen osaamisen tarve lisääntyy. Sekä geriatreja että muita
geriatrian osaajia tarvitaan määrällisesti yhä enemmän. Erityisesti akuuttigeriatriaan
tarvitaan lisää resurssia. Yhä useammin sairaalahoitoon tulevat, päivystykseen hakeutuvat tai leikkausta tarvitsevat sekä ylipäätään eri erikoisaloille tulevat potilaat tarvitsevat geriatrista arviointia ja jatkohoitoa. Puutteellinen geriatrinen arviointi sisältää riskin sille, että toimintakyky edelleen laskee, mikä taas vaikeuttaa kuntoutumista ja toipumista lisäten avun ja ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Viime vuosina Suomessa
on kehitetty paikallisia hyviä geriatrisia toimintamalleja ja hoitopolkuja, joita on hyvä
levittää ja edelleen kehittää laajemmallekin alueelle.
ETELÄ-POHJANMAAN TILANNE

Etelä-Pohjanmaalla toimii tällä hetkellä 6 geriatria, joista 4 perusterveydenhuollossa ja
2 erikoissairaanhoidossa. Erikoissairaanhoitoon pääsee tällä hetkellä hoitotakuun mukaisessa aikataulussa. Perusterveydenhuollon geriatrin vastaanotolle pääsee vaihtelevasti geriatritilanteen mukaan. Jatkohoitoon ja seurantaan esimerkiksi muistisairauspotilaiden osalta ei myöskään ole riittävästi lääkäriresursseja. Yhteistyötä tehdään muistihoitajaverkoston ja muistikoordinaattorien kanssa.
Seinäjoen keskussairaala on valittu laajan päivystyksen sairaalaksi. Sairaalan geriatrian
yksikkö tekee jo vakiintunutta ortogeriatrista ja toimivaa yhteistyötä ortopedian yksikön kanssa erityisesti iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden hoidossa akuuttivaiheesta
alkaen. Murtumapotilaita kutsutaan lisäksi geriatrian poliklinikalle seurantakäynnille
kokonaisvaltaiseen arvioon uusintamurtumien ja kaatumisten ehkäisemiseksi sekä kuntoutumistulosten arvioimiseksi ja jatkohoidon suunnittelemiseksi.
Geriatrian poliklinikalla on toimiva moniammatillinen tiimi, jossa lääkäri–hoitajatyöparin
lisäksi työskentelevät fysioterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä, ravitsemusterapeutti
ja farmaseutti. Geriatrian yksikössä on kaksi erikoistuvan lääkärin virkaa, ja tavoitteena
on kouluttaa sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon geriatrian erikoislääkäreitä. Yksikössä on kehitetty geriatrista vastuuhoitajamallia. Jo vakiintunutta
yhteistyötä tehdään geropsykiatrian osaston ja poliklinikan kanssa. Lähitulevaisuudessa painopistealueena on lääkäriresurssin salliessa käynnistää akuuttigeriatrinen yhteistyö päivystysosaston kanssa tavoitteena iäkkäiden päivystykseen hakeutuneiden riskipotilaiden kokonaisvaltainen arvio ja jatkohoitoon ohjaus. Keskussairaalan geriatrian
yksikössä on toteutettu aktiivisesti moniammatillista geriatriaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
Perusterveydenhuollon akuutti- ja kuntoutusosastoilla tarvitaan niin ikään lisääntyvästi
geriatrista osaamista. Samoin geriatrista asiantuntemusta tarvitaan myös saattohoidon ja psykogeriatrisen toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi Seinäjoen terveyskeskuk-
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sessa Myllypuistosairaalan tutkimusjaksoilla tehdään laaja geriatrinen arviointi asiakkaille ja suunnitellaan jatkotoimet tukemaan toimintakykyä ja kotona pärjäämistä.
Perusterveydenhuollon geriatriassa hoitohenkilökunnan tietoisuuden ja koulutuksen lisäämisen ohella tärkeää on myös yleislääkäreiden kouluttaminen geriatrisiin asioihin
esimerkiksi osana yleislääketieteen erikoislääkärikoulutusta. Tätä on toteutettukin perusterveydenhuollossa ja myös erikoissairaanhoidossa. Myös akuuttilääketieteellisen
erikoistuvat hyötyvät geriatriapalveluista ja geriatrisen osaamisen vahvistamisesta.
Geriatrityöryhmän (jäsenet liitteessä 3).
Geriatriatyöryhmän diat
JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Jatkotoimenpide-ehdotukset

Aikataulu

Vastuutaho

Lisätään geriatrien määrä sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa

2020–
2022

Lisätään geriatrista osaamista koko
maakunnan alueelle (muistihoitaja,
muistikoordinaattoria, geriatrisia vastuuhoitaja ym.)

2020–
2022

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet

Etelä-Pohjanmaan laajan päivystyksen
sairaalaan perustetaan geriatrian
osaamiskeskus

2019–
2020

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri

2019–
2022

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-

-

-

-

-

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet

Päivystyspotilaiden korkean riskin
tunnistaminen, arviointi ja tarvittaessa ohjaaminen laajempaan geriatriseen kokonaisvaltaiseen arvioon
Yhteistyö aluegeriatriaverkoston
kanssa, muistihoitajien, asiakasohjausyksikköjen ja muiden erikoisalojen kanssa (preoperatiiviset ja raskaita hoitoja edeltävät arviot esim.
orto- ja onkogeriatriassa, perioperatiivinen geriatria, geropsykiatriayhteistyö)
Vaativien muistihäiriöiden arviointi
Iäkkäiden murtumapotilaiden
akuuttihoito, kuntoutuksen ja uusien kaatumisten ja murtumien ehkäisy
Geriatristen vastuuhoitajien kouluttaminen eri yksiköihin
Tutkimus, koulutus, kehittämien

Kehitetään perusterveydenhuollon geriatrista toimintaa

Erityisesti huomioon otettavaa
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-

-

Riittävää geriatrista osaamista tulee olla akuutti- ja kuntoutusosastolla, kotisairaalassa, kotikuntoutustyössä ja kotihoidossa
Muistisairauden perusdiagnostiikka,
jatkohoito ja seuranta

alueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

4.2.7 Muun ikäihmisten terveyden- ja sairaanhoidon sujuvoittaminen

TAVOITE: Terveyden- ja sairaudenhoito on
laadukasta ja hoitoketjut toimivat sujuvasti

Lääkäripalvelut ikäihmisten palveluissa
Ikäihmisten palveluiden lääkäripalvelut vaihtelevat alueittain lääkäritilanteesta riippuen. Osassa maakuntaa tehostetussa palveluasumisessa toimii lääkäripalvelut, osassa
ei. Myös kotihoidon lääkäripalvelut vaihtelevat alueilla.
Esimerkiksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on viime vuosina kehitetty lääkäripalveluja
siten, että kotihoidossa nimetyt virkalääkärit ja tehostetussa asumispalvelussa lääkäripalvelut toteutetaan ostopalveluna ja palvelut ovat saatavilla 24/7. Toiminta toteutetaan pääosin etäkonsultaatioina. Myös etägeriatrin konsultaatioita on käytetty. Ikäihmisten palvelujen tukena toimii myös kotisairaala. Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan aina lääkärin lähetteellä. Kuntayhtymä tarjoaa kotisairaalan lääkärinpalvelut myös alueen yksityisille palveluntuottajille. Kotisairaalan asiakkaista enemmistö on ikäihmisiä ja
on haluttu välttää ikäihmisiä kuormittavilta sairaalasiirroilta.
Myös muilla alueilla ikäihmisten palvelujen lääkäripalveluja on kehitetty, esimerkiksi
Seinäjoella kaupunginsairaala on kehittänyt mallin, jossa lääkäripalvelut tuotetaan tehostettuun palveluasumiseen 24/7. Suupohjassa on myös ostettu ikäihmisten palveluasumisyksiköihin lääkäripalvelut. Koko maakuntaa ajatellen on kehittämistä vielä paljon. Kehittämisessä on huomioitava myös suunterveyden hoito, mikä vaikuttaa ihmisen
hyvinvointiin ja hoitamattomana voi olla riski muille sairauksille.
Tavoitteena on, että lääkäripalvelut toimisivat niin kotihoidossa kuin tehostetussa asumispalveluissakin 24/7. Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa
yksi kehittämisen kohde on palvelukotien ja kotihoidon ammattilaisten etäkonsultaatiomahdollisuuksien kehittäminen 24/7 maakunnallisena kokonaisuutena.
Lääkäripalveluiden lisäksi matalankynnyksen ns. seniorineuvolapalveluja tulee olla kattavasti lähipalveluina saatavilla koko maakunnassa.
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Ikäihminen päivystyksessä
Etelä-Pohjanmaa on valittu Suomessa yhdeksi kahdestatoista laajan päivystyksen sairaalasta. Laaja yhteispäivystys käynnistyy 1.1.2019 alkaen. Tällöin Y-taloon perustetaan
hallinnollisesti yhtenäinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys (24/7), jonka yhteydessä toimii sosiaalipäivystys.
Vuoden 2018 alussa keskussairaalan päivystykseen on lisätty sosiaalityöntekijä, jonka
yhteistyöstä nykyisin erillään toimivan sosiaalipäivystyksen kanssa on tehty yhteistyösopimus. Ensihoidon lääkäriyksikkö on myös sijoitettu vuoden 2018 alussa keskussairaalan
päivystykseen. Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on esitetty joukko päivystyksen kehittämiseen liittyviä suosituksia, joista yksi on ”Käynnistetään ikäihmisten päivystystoiminnan suunnittelu”. Tarkemmin päivystystoiminnan
suunnitelmista voi lukea terveydenhuollon järjestämissuunnitelma luonnoksesta.
Ensihoidon ”Päivystys olohuoneessa” -malli
Etelä-Pohjanmaan ensimmäisen ensihoitopalvelun päivystysyksikön eli yhden alueensihoitajan ambulanssin toiminta perustettiin Seinäjoen, Lapuan ja Ilmajoen alueelle
huhtikuussa 2018. Yksikön toiminnalle tunnusomaista on toiminta kodin ja erikoissairaanhoidon rajapinnassa osana ensihoitopalvelua. Hankkeen ohjausryhmään kutsuttiin edustus perusterveydenhuollon, kotihoidon, sosiaalitoimen ja soveltuvien erikoisalojen edustajista. Hätäkeskuksen välittämien tehtävien osalta laadittiin toimintamalli, joka huomioi yhden ensihoitajan yksikön ominaispiirteet sekä potilas- että työntekijäturvallisuuden kannalta.
Alue-ensihoitaja ottaa vastuuta niiden potilaiden päivystyksellisestä hoidon tarpeen
arviosta, joiden vaivojen selvittäminen usein ruuhkaisissa päivystyspisteissä ei kuljetusmatkan, odotuksen ja tutkittavan vaivan laadun vuoksi olisi mielekästä. Työpäiviin kuuluu sidosryhmien puhelinohjausta, potilaiden hoidon tarpeen arviointia heidän luonaan, sekä hätäkeskuksen välittämien tehtävien suorittamista. Palvelu on käytettävissä viitenä päivänä viikossa ja 12 tuntia vuorokaudessa.
Toiminta-alueen kokonaisturvallisuutta on kyetty vahvistamaan sijoittamalla päivystysyksikkö ensihoidon ruuhkatilanteissa alueelle, jossa lisäresursseja tarvitaan. Myös poliisin
toimintaa on voitu tukea tekemällä tarvittaessa kiinniotettujen terveydentilan arvioita.
Yksikkö on koettu tarpeellisena lisänä päivystyksellisiin terveydenhuollon palveluihin, ja
toimintamahdollisuuksien kehittely jatkuu.
Pilottiyksikön valmiusaikaa tullaan kasvattamaan seitsemänpäiväiseksi ja koko vuorokauden pituiseksi. Uusia yksiköitä suunnitellaan perustettaviksi palvelemaan maakuntalaisia laajemmalla alueella.
Kotisairaala ja saattohoito
Kotisairaalatoiminta toimii osassa maakuntaa ja sitä on tarkoitus laajentaa koskemaan
koko maakuntaa. Kotisairaala helpottaa vuodeosastojen akuuttipaikkojen tarvetta ja
tukevat kotisaattohoitoa. Kotisaattohoidossa on edelleen kehittämistä koko maakuntaa ajatellen. Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa kehittämissuosituksina on esitetty kotisairaalatoiminnan laajentaminen ja saattohoidon edelleen kehittäminen. Saattohoito pyritään järjestämään kotona tapahtuvana hoitona
niin pitkälle kuin se on mahdollista.
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Laajemmin terveydenhuoltoon liittyviä suosituksia esitellään Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa vuosille 2018–2021. Alueen kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle järjestämissuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi keväällä 2019.
JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Jatkotoimenpide-ehdotukset
Kehitetään toimivat 24/7 lääkäripalvelut kotihoitoon ja kaikkiin asumispalveluihin

Aikataulu
2019–
2021

Vastuutaho
Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet

Erityisesti huomioon otettavaa
Tilanne tällä
hetkellä vaihtelee alueittain

Maakunta- ja sotevalmistelu
Kehitetään seniorineuvoloita kattavasti
koko maakuntaan

2019-2021

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet
Maakunta- ja sotevalmistelu

Käynnistetään ikäihmisten päivystystoiminnan suunnittelu

2019–
2021

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
Maakunta- ja sotevalmistelu

Laajennetaan alue-ensihoitaja ”Päivystys olohuoneessa” -mallilla koko maakuntaan

2019–
2021

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri

Laajennetaan kotisairaalatoimintaa
koko maakuntaan

2019–
2021

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet

Edelleen kehitetään kotisaattohoitoa

2019–
2021

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoimintaalueet

Maakunta- ja sotevalmistelu

Geriatrian ja sosiaalityön
osaaminen

Pilottialueet:
Lapua, Ilmajoki,
Seinäjoki

Toimii osassa
maakuntaa
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4.3

Kaikenikäisten omaishoidon ja ikäihmisten perhehoidon vahvistamien

TAVOITE: Maakuntaan kehitetyt omais- ja perhehoidon
mallit on otettu käyttöön:
 Yhtenäinen omaishoitoperheitä tukeva toimintaohje
 Yhtenäinen ja monipuolinen ikäihmisten
perhehoidon toimintaohje

Juha Sipilän hallituksen yhtenä painopisteenä on kaikenikäisten omais- ja perhehoidon vahvistamien. Omais- ja perhehoidon kehittämisen tavoitteena on tukea kotona
asumista ja korvata muuta kalliimpaa hoitoa ja siten pienentää kutien ja kuntayhtymien kustannuksia. Vuodesta 2018 alkaen valtio on varannut kunnille omais- ja perhehoidon kehittämiseen lisämäärärahaa vuosittain 95 miljoonaa euroa.
Omaishoidon tuki on palvelu, jossa yhdistyvät kunnan omaishoitajille maksama hoitopalkkio ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tuella hoidettavat voivat olla
kaiken ikäisiä, vammaisia, sairaita tai iäkkäitä henkilöitä, joiden hoito ja huolenpito järjestetään kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaista ja omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Omaishoitoa ohjaa laki omaishoidon tuesta ja siihen tehdyistä muutoksista. Muutokset koskivat omaishoitajien terveystarkastuksia, valmennusta ja vapaita.
Omaishoidon tuen saajien määrä on 2010-luvulla hitaasti kasvanut yli 75-vuotiaiden
ryhmässä, mutta ei ole saavuttanut kaikissa maakunnissa 5 %:n kattavuustavoitetta.
Maakunnittain kattavuus on 3,3–7,5 % välillä. Vain puolet maakunnista oli saavuttanut
kattavuustavoitteen. Kotihoidon ja omaishoidon yhdistelmällä voidaan myöhentää
ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen tarvetta. (Kehusmaa S., Erhola K.:
Kotihoito omaishoidon tukipalveluna. Tutkimuksesta tiiviisti 1, tammikuu 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.)
Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2016 omaishoidon tuen saajien kattavuus oli yli 75vuotiaiden ryhmässä 6,6 % eli toiseksi korkein muihin maakuntiin verrattuna (kuvio 22).
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Kuvio 22. Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden 2016 aikana, %
vastaavan ikäisestä väestöstä.

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Omaishoidon kattavuus 0–64-vuotiaiden osalta (kuvio 23) vuonna 2016 on EteläPohjanmaalla maan keskitasoa.
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Kuvio 23. Omaishoidon tuen 0–64-vuotiaat hoidettavat vuoden 2016 aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä.

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Kaikenikäisten omaishoidon ja kotihoidon yhdistelmää tarkasteltaessa EteläPohjanmaalla omaishoidon saajista vain noin 15 % sai yli 30 kotikäyntiä kuukaudessa.
Tavallisimmin omaishoidettavat saivat alle 10 käyntiä kuukaudessa (kuvio 24). Tutkimuksen mukaan omaishoidettavien hoivan tarve oli huomattavasti suurempi kuin
muilla kotihoidon asiakkailla. (Kehusmaa S, Erhola K. Kotihoito omaishoidon tukipalveluna. Tutkimuksesta tiiviisti 1, tammikuu 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.)
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Kuvio 24. Kaikenikäisten omaishoidon ja kotihoidon intensiteetin yhdistelmä maakunnittain vuonna 2016.

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi

Omaishoidon vahvistaminen edellyttää myös sitä, että kotihoitoa kehitetään omaishoidon tukipalveluna.
Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä
perheenomaisesti hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Tavallisimmin perhehoitoa käytetään lastensuojelun sijaishuoltopaikkana. Iäkkäiden perhehoito ei ole
vielä levinnyt kovinkaan laajalle. Eniten iäkkäiden perhehoitoa järjestetään ItäSuomen alueella. Perhehoitoa ohjaa perhehoitolaki.
Perhehoito voi olla jatkuvaa, jolloin ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan. Lyhytaikainen ympäri- tai osavuorokautinen perhehoito tarjoaa mm. mahdollisuuden omaishoidon sijaishoitoon tai tukeen toipilasaikana
ennen kotiutumista sairaalahoidon jälkeen.
Iäkkäille kohdennettua perhehoitoa Etelä-Pohjanmaalla järjestetään ainoastaan Suupohjassa, jossa toimii tällä hetkellä kolme perhekotia. Perhehoidon koulutusta on järjestetty muuallakin, mutta uusia perhekoteja ei ole vielä käynnistynyt.
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I&O, MAAKUNTAAN ON LAADITTU KAIKENIKÄISTEN OMAISHOIDON JA IKÄIHMISTEN
PERHEHOIDON TOIMINTAOHJEET
Etelä-Pohjanmaan I&O-kärkihankeen yksi teematyöryhmä (jäsenet liitteessä 3) oli kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen. Työryhmässä oli omaishoidosta vastaavien viranhaltijoiden edustus kaikilta alueilta. Näiden lisäksi työryhmässä oli omaishoitajia ja
edustajat keskeisistä yhdistyksistä. Kriteerit omaishoidon tuen saamiselle ja omaishoidon tuen palkkiot vaihtelevat maakunnan eri alueilla. Omaishoidon sisällöissä ja vapaiden järjestämisessä on myös eroavuuksia alueiden välillä.
I&O-kärkihankkeen omaishoidon työryhmän tavoitteeksi asetettiin laatia yhtenäiset
periaatteet kaikenikäisten omaishoidon toteuttamiseen Etelä-Pohjanmaan alueella.
Työryhmä laati toimintaohjeen, jossa määritellään, miten omaishoitoa tuetaan sekä
miten tuki järjestetään ja toteutetaan. Toimintaohje turvaa yhdenvertaiset, yhteneväisellä tavalla koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Toimintaohjeen
laatimisessa on keskeisenä lähtökohtana ollut se, että omaishoitoperhe tulee huomioida kokonaisuutena mahdollisimman yksilöllisesti. Omaishoitotilanteissa tärkeää on
huomioida sekä omaishoidettavan että omaishoitajan muuttuva tilanne.
Toimintaohje on myös ohjeistus alueella omaishoidon arviointia ja päätöksiä tekeville
viranhaltijoille ja työryhmille. Muun muassa omaishoitotilanteen ja omaishoitajan yhtenäinen arviointi, omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestäminen ja hoitotehtävää tukevien palveluiden määritteleminen on kirjattu toimintaohjeeseen. Toimintaohjetta laadittaessa on hyödynnetty STM:n rahoittamaa Etelä-Savon I&O-kärkihanketta
Ossia. Ossi-hankkeessa luotiin asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon. Ossi-hankkeen loppuraporttia ei ole vielä julkaistu.
Toimintaohjeen laatimisessa on keskeisenä lähtökohtana ollut se, että omaishoitoperhe tulee huomioida kokonaisuutena mahdollisimman yksilöllisesti. Omaishoitotilanteissa tärkeää on huomioida sekä omaishoidettavan että omaishoitajan muuttuva tilanne. Toimintaohje on myös ohjeistus alueella omaishoidon arviointia ja päätöksiä tekeville viranhaltijoille ja työryhmille.
Omaishoidon tuen arviointia tehtäessä alueella on ollut käytössä monenlaisia toimintakykymittareita. Etelä-Pohjanmaalla on päätetty ottaa käyttöön ikäihmisten palvelutarpeen mittariksi RAI-arviointijärjestelmä. Sitä tullaan käyttämään myös ikäihmisten
omaishoidon tarpeen arvioinnissa. Osassa Etelä-Pohjanmaan aluetta RAI-toimintakykymittari onkin jo käytössä.
Omaishoidon toimintaohjeen mukaisen toiminnan kehittäminen ja arviointijärjestelmän käyttöönotto vaativat nykyistä enemmän resurssia omaishoitoon. Essoten Ossihankkeessa tehdyn arvioinnin mukaan omaishoidon yhteyshenkilöllä tulisi olla noin 100
asiakasperhettä/viranhaltija.
Omaishoidon palkkiot tulee myös yhtenäistää koko maakunnan alueella. Omaishoidon työryhmä ehdottaa, että omaishoidon tuen hoitopalkkio myönnetään kaikille
myöntämisperusteet täyttäville omaishoitajille. Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitoisuustarpeen mukaisia maksuluokkia
ehdotetaan olevaksi kolme. Palkkioluokat noudattavat Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman linjausta.
LAPE (Lapsi ja perhepalvelut -kärkihanke) työryhmien kanssa on yhdessä pohdittu yhteisen maakunnallisen perhehoidon toimintaohjeen laatimista. Yhteisesti kuitenkin
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päädyttiin laatimaan erilliset toimintaohjeet, koska eri ikäryhmien perhehoidon toiminnan sisällöllisessä kehittämisessä on niin paljon erityispiirteitä.
Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten perhehoito on vielä kehittymätöntä. Perhehoitoa on
toiminnassa ainoastaan Suupohjan alueella. Ilman erillistä resurssia ei ollut mahdollista
lähteä käytännössä kehittämään ja lisäämään perhehoitoa. Kiinnostusta kyllä olisi ollut
aluksi erityisesti kiertävään perhehoitoon. I&O-perhehoidon työryhmä (jäsenet liitteessä 3) laati kuitenkin yhtenäisen maakunnallisen ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeen.
Omaishoidon maakunnallinen toimintaohje
Perhehoidon maakunnallinen toimintaohje
JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Toimenpide-ehdotukset

Aikataulu

Vastuutaho

Omaishoidon toimintaohje
huomioidaan kaikkien kuntien
ja yhteistoiminta-alueiden
päätöksenteossa

2019

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet

Päätetään mahdollisimman
yhteneväiset omaishoidonpalkkiot

2020

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta
alueet

Omaishoidontuki myönnetään kaikille myöntämisperusteet täyttäville hakijoille

2020

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet

Omaishoitoon osoitetaan
toimintaohjeen mukaiset riittävät resurssit/henkilöstö

2019–2020

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta
alueet

Omaishoidon ”keskusten”
suunnittelua jatketaan yhdessä asiakasohjauksen kanssa

2019

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet

Perhehoidon kehittämiseen
osoitetaan resurssia

2019

Maakunta ja sote valmistelu
Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta
alueet
Maakunta ja sote valmistelu

Erityisesti huomioon otettavaa
I&O-työryhmä on laatinut
maakunnallisen yhtenäisen omaishoidon toimintaohjeen

Valtionosuuksissa osoitetaan resurssia omaishoidon tukeen

I&O-työryhmä on laatinut
maakunnallisen yhtenäisen perhehoidon toimintaohjeen
Valtionosuuksissa osoitetaan resurssia perhehoidon kehittämiseen
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4.4

Ikäystävällisen asumisen ja elinympäristön kehittäminen

TAVOITE: Asumisen vaihtoehtoja on tarjolla ja
palveluasumisissa voidaan jatkaa
mahdollisimman omannäköistä elämää

Vaihtoehtoisten asumisratkaisujen kehittämisessä tulee lähteä paikallisista olosuhteista.
Kunnissa tulee miettiä, minkälaisia asumisen vaihtoehtoja halutaan tarjota kunnan
ikääntyvälle väestölle. Mitkä ovat ne vaihtoehdot, jotka soveltuvat parhaiten juuri siihen kuntaan ja niille asukkaille. Etelä-Pohjanmaaltakin löytyy erilaisia ikäihmisten asumiselle kehitettyjä ratkaisuja, esim. senioritalot, erilaiset ryhmäkodit ja yhteisölliset asumisratkaisut.
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa korostetaan, että tulevaisuudessa tulee
edelleen kehittää monipuolisia yhteisöllisyyttä korostavia asumisratkaisuja. Koosteessa
ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma keväällä 2017 valmistuneiden selvitysten
johtopäätöksissä ja suosituksissa todetaan seuraavaa:

Ikäinstituutti on laatinut ympäristöministeriölle oppaan Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö. Oppaassa tuodaan esille mm. millainen on ikäystävällinen
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asuinympäristö, miten sellainen suunnitellaan ja rakennetaan sekä miten asukkaiden
ja käyttäjien kokemukset muuttuvat hyvästä elinympäristöstä ikääntymisen johdosta
Kansallisen laatusuosituksen hyvään ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2017–2019 mukaan asumisen kehittämisessä tavoitteena tulee olla
myös koko ikääntyneen väestön tietoisuuden lisääminen asumisen ennakoinnin merkityksestä sekä mahdollisuus tehdä valintoja asumisen suhteen tulevia tarpeita ennakoiden. Laatusuositus suosittaa, että
•

•

Iäkkäiden ihmisten tarpeet otetaan huomioon asuntokannan korjaamisen
edistämisessä sekä asuinympäristöjen suunnittelussa ja ylläpidossa. Asuinympäristöjä kehitetään esteettömiksi ja turvallisiksi sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
tukeviksi.
Asumisen ja palvelujen suunnittelussa noudatetaan normaaliuden periaatetta
niin, että iäkkäiden asunnot ovat mahdollisimman usein tavanomaisessa asuntokannassa. Asumisen ja palvelun toimivaksi yhteensovittamiseksi kehitetään
myös uudenlaisia esteettömiä, turvallisuutta sekä itsemääräämistä tukevia yhteisöllisiä ratkaisuja, jotka huomioivat toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset.
Nämä ratkaisut rakennetaan paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi.

Ikäihmisten ja muistisairaiden arjen sujumisen kannalta on myös tärkeää, kuinka erilaiset palveluyritykset osaavat kohdata toimintakyvyltään rajoittuneita asiakkaitaan, kuten taksit, kaupat, kampaamot, huoltoasemat. Tämän asian edistämisessä yhtenä hyvänä esimerkkinä on Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n STEAn rahoittama (20182019) hanke Muisti- ja ikäystävällinen Etelä-Pohjanmaa. Hankkeessa valmennetaan
erilaisia etelä-pohjalaisia yrityksiä kohtaamaan muistisairaita asiakkaita. Esimerkiksi
Skotlanti on tehnyt tässä asiassa uraa uurtavaa työtä jo useamman vuoden ajan.
I&O-muutosagentti järjesti Etelä-Pohjanmaalla ”Väestö ikääntyy – mitä se edellyttää
kuntien asumisen ja elinympäristöjen kehittämiseltä?” -seminaarin lokakuussa 2018.
I&O, IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIHIN ON LAADITTU YHTENÄISET MYÖNTÄMISPERUSTEET
JA YHTENÄINEN LAATUOPAS
Vaihtoehtoisten asumisratkaisujen lisäksi tarvitaan edelleen myös tehotettua palveluasumista, joissa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Asuminen näissä yksiköissä tulee olla kodinomaista ja mahdollistaen asukkaiden omannäköisen elämän jatkumisen
hyvän hoidon ja huolenpidon lisäksi.
Asumispalvelutyöryhmä (jäsenet liitteessä 3) on työstänyt Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten asumispalveluiden laatuoppaan. Laatuoppaassa lähdetään siitä, että asukas voi
jatkaa mahdollisimman normaalia elämäänsä saaden tarpeidensa mukaista oikeaaikaista hyvää hoitoa ja palvelua.
Laatuoppaassa on kuvattu toiminta-ajatus, toimintaperiaatteet ja asukaslähtöinen
palveluiden ja asumisen sisältö. Huomioon on otettu myös hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen. Erityisesti on painotettu kulttuurisen hyvinvoinnin tärkeyttä. Laatuoppaassa on myös kuvattu hyvä johtaminen, josta tulee perustus tiedolla johtamiseen. Riittävä henkilöstö, henkilöstön osaaminen, ammattitaidon ylläpitäminen ja hyvinvointi ovat
laadukkaan palvelun ja hoidon edellytys.
Taloudellisten näkökulmien esille nostaminen, ajanmukaisen teknologian hyödyntäminen ja hyvä yhteistyö laajan verkoston kanssa nähdään myös laadun varmistajina.
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Toimintaa tulee myös arvioida säännöllisesti ja arvioinnin pohjalta palvelujen sisältöjä
tulee kehittää jatkuvasti yhdessä asukkaiden kanassa.
Laatuopasta on alettu soveltamaan kaikilla maakunnan alueilla. Asumispalveluiden
yhtenäistämisessä on kuitenkin vielä paljon työtä.
JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Toimenpide-ehdotukset

Aikataulu

Vastuutaho

Kunnat huomioivat asumispoliittisissa
ratkaisuissaan ikäihmisten asumisten
kehittämisen

2019–2025

Kunnat

Palveluyritykset huomioivat toimintoja
kehittäessään toimintakyvyltään rajoittuneet asiakkaat

jatkuva

Palveluyritykset

Tehostettua palveluasumista on enintään 6 % yli 75-vuotiaiden määrästä

Vuoteen
2025 mennessä

Kunnat, kuntayhtymät, yhteistoiminta-alueet

Asumispalveluja edelleen kehitetään
laatuoppaan mukaisesti

2019–2022

Kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet
Maakunta- ja
sote-valmistelu

Laaditaan yhteinen maakunnallinen
asumisyksiköiden omavalvonta suunnitelma

2019

Erityisesti huomioon
otettavaa
Edesauttaa tehostetun palveluasumisen lisäämisen paineita

I&O-työryhmä on
laatinut laatuoppaan ikäihmisten
asumispalveluihin

Työstäminen meneillään I&Otyöryhmässä
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5 Liitteet
LIITE 1
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaryhmän jäsenten sekä varahenkilöiden ammatillinen
ja organisatorinen tausta 2017–2018
Nimike
Aluejohtaja
Asiakasohjaaja
Asiakasyksikön johtaja
Erityisasiantuntija, Ikäpalvelut ICT
Erityisliikunnan koordinaattori
Fysioterapeutti
Geronomiopiskelija
Hallintoylilääkäri
Hankevastaava, fysioterapeutti
HLT, erikoishammaslääkäri
Hyvinvoinnin ja terv. edist. kehitt.suunnittelija
Ikäänt. kulttuuritoiminnan koordinaattori
Ikääntyvien omaistyöntekijä
Kehittämispäällikkö
Kehittämispäällikkö ja kehittäjä
Kehittämissuunnittelija
Kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja
Kunnanjohtaja
Kyläasiantuntija
Liikuntatoimenjohtaja
Muistihoitaja, diabeteshoitaja
Omaishoitaja, yhdistyksen puheenjohtaja
Osallisuusagentti
Osastonhoitaja, ikääntyneiden palvelut
Palveluohjaaja, kotihoito
Projektipäällikkö
Psykiatrian sairaanhoitaja
Ravitsemusterapeutti, kehittämissuunnittelija
Ravitsemusterapeuttiopiskelija
Sosionomiopiskelija
Suunnittelijaopettaja
Terveydenhoitaja
Terveydenhoitaja, diabeteshoitaja
Terveydenhuoltoneuvos, omaishoitaja, hallintoylihoitaja
Toimintaterapeutti
Vanhustyön johtaja
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Vastaava toimintaterapeutti
Yleislääket. erikoislääkäri

Taustaorganisaatio
E-P:n Muistiyhdistys ry
Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö, Seinäjoki
Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö, Seinäjoki
E-P:n sairaanhoitopiiri
Seinäjoen kaupunki
JIK Peruspalveluliikelaitos
SeAMK
Kuntayhtymä Kuussote
E-P:n Muistiyhdistys ry
Eläkkeellä
E-P:n sairaanhoitopiiri
Seinäjoen kaupunki
FinFami sekä Seinäjoen kaupunki
Lakeuden omaishoitajat ry
Ikäihmisten hyvinvointi, Aijjoos-toiminta
Etelä-Pohjanmaan liitto
Isokyrö
Vimpeli
Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri
Seinäjoen kaupunki
Eläkkeellä
Lakeuden Omaishoitajat ry
Järjestö 2.0 -hanke, Seinäjoen Järjestötalo
JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Etelä-Pohjanmaan liitto
Geropsykiatrian pkl, E-P:n sairaanhoitopiiri
E-P:n sairaanhoitopiiri
Kuopion yliopisto
SeAMK
Seinäjoen Kansalaisopisto
Eläkkeellä
Lapuan terveyskeskus
Eläkkeellä
E-P:n sairaanhoitopiiri
Kuntayhtymä Kuussote
Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä
E-P:n sairaanhoitopiiri
Eläkkeellä
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LIITE 2
I&O-johtoryhmän jäsenet
Anneli Saarinen, pj, I&O-muutosagentti
Päivi Lehtimäki, siht. EPSHP
Aki Vainionpää, EPSHP
Arja Hyytiä, EPSHP
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA
Eila Runsala, LLKY
Elina Luoma, KuusSoTe
Esa Mäkiniemi, EPSHP
Jaakko Kontturi, Seinäjoki
Kristiina Vihla, Lapua
Maria Nuotio, EPSHP
Marita Säynäjoki, SuPer
Marita Ylilahti, Järvi-Pohjanmaa
Merja Latvala, Isokyrö
Mervi Latomäki, LLKY
Minna Huhtamäki-Kuoppala, E-P:n muistiyhdistys
Minna Laitila, EP SOTE -valmistelu
Päivi Leikkola, EP SOTE -valmistelu
Päivi Saukko, EP SOTE -valmistelu
Riikka Jokinen, EPSHP
Riitta Kulmala, Seinäjoki
Sirkka Eväsoja, Lapua
Suvi Tuomi, Seinäjoki
Tanja Penninkangas, EP SOTE -valmistelu
Tarja Palomäki, JIKKY
Tarja Tenkula, EPSHP, Aksila
Terhi Haapala, Kaksineuvoinen
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LIITE 3
I&O-teemaryhmien jäsenet:
Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmä
Arja Hyytiä, pj. EPSHP
Anita Paavola, Vimpeli
Anne Kotila, Seinäjoki
Elina Kuoma, Kuussote
Erkki Luoma, Kuussote
Esa Vienamo, E-P:n liitto
Hanna Hangasluoma, E-P:n liitto
Hanna Lahti, Lakeuden omaishoitajat ry
Hanna Leskelä, JIKKY
Hanna Mäkynen, eläkeläinen
Irma Harjula, LLKY
Irma Kortessuo, Liiveri ry
Jaana Rintamäki, Lapua
Jenni Alanen, Kaksineuvoinen
Jukka Penttilä, Sevas
Kaisa Isomäki, LLKY
Kirsi Tammivaara, Kansalaisopisto
Leena Rahnasto, EPSHP
Maria Köykkä, JIKKY
Marja-Liisa Nevala, Kaksineuvoinen
Merja Riikonen, E-P:n Muistiyhdistys ry
Mia Penttilä-Salli, Isokyrö
Miika Kataja, Järjestötalo
Miisa lamminen, Lakeuden omaishoitajat ry
Mirjami Viitaniemi, eläkeläinen
Mirva Ämmälä, Seinäjoki
Paula Favorin, Seinäjoki
Päivi Niinistö-Mäkinen, E-P:n Muistiyhdistys ry
Raija Poutanen, eläkeläinen
Riikka Jokinen, EPSHP
Saara Ijäs, omaishoitaja, Eläkeliitto E-P:n piiri
Sari Riskumäki, omaishoitaja, Lakeudenomaishoitajat ry
Sarika Kivimäki, Seinäjoki
Satu Kokkoniemi, Seinäjoki
Sirpa Paukku, FinFami ry
Soili Alanne, EPSHP
Tuija Isoniemi, EPSHP
Virpi Aralinna, EPSHP
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Asiakasohjaustyöryhmä
Anneli Saarinen, pj.
Eila Runsala, LLKY
Elina Luoma, Kuusote
Helena Kahra-Smedlund, Isokyrö
Katri Nikkola, JIKKY
Leena Koivumäki, EPSHP
Marita Neiro, Kaksineuvoinen
Marita Ylilahti, Järvi-Pohjanmaa
Mirva Ämmälä, Seinäjoki
Sirkka Eväsoja, Lapua
Tarja Palomäki, JIKKY
Terhi Haapala, Kaksineuvoinen
Kotihoidon työryhmä
Suvi Tuomi, pj. Seinäjoki
Merja Nummela, siht. LLKY
Hannele Vakkuri, Kaksineuvoinen
Kati Karjanlahti, Lapua
Katri Nikkola, Eila Runsala, LLKY
Kristiina Vihla, Lapua
Marita Yli-Lahti, Järvi-Pohjanmaa
Mira-Susanna Uitto, Järvi-Pohjanmaa
Sinikka Mäkinen, LLKY
Susanna Perttu, Isokyrö
Kotikuntoutuksen työryhmä
Päivi Saukko, pj. maakunta- ja sote-valmistelu
Marita Ylilahti, pj. Järvi-Pohjanmaa, vuonna 2018
Päivi Lehtimäki, siht. EPSHP
Anneli Saarinen, I&O -muutosagentti
Armi Kangaskoski Super, Lapua
Eila Runsala, LLKY
Hannele Vakkuri, Kaksineuvoinen
Johanna Koivuniemi, JIKKY
Linda Rantalainen, Kaksineuvoinen
Niina Mäkynen, Pohjanmaan fysioterapeutit ry
Sari Ketola, Lapua
Susanna Kivisalo, SPR Länsi-Suomen piiri
Susanna Perttu, Isokyrö
Suvi Tuomi, Seinäjoki
Virpi Aralinna sihteeri, EPSHP
ICT ja teknologia työryhmä
Riikka Jokinen, pj. EPSHP
Jenni Laurila, siht. Seinäjoki
Anneli Saarinen, I&O -muutosagentti
Kari Nuuttila, LLKY
Kati Karjanlahti, Lapua
Leena Koivumäki, EPSHP
Mira-Susanna Uitto, Järvi-Pohjanmaa
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Riina Nukala, Kaksineuvoinen
Sami Perälä, EPTEK
Sinikka Palojärvi, JIKKY
Teemu Haukilehto, EPSHP
Tero Jussila, EPSHP
Kotiin vietävät sähköiset palvelut -projektityöryhmän jäsenet
Riikka Jokinen, pj. EPSHP
Jenni Laurila, siht. Seinäjoki
Elina Niskakangas, Järvi-Pohjanmaa
Hannele Vakkuri, Kaksineuvoinen
Kati Karjanlahti, Lapua
Katri Nikkola, JIKKY
Kirsi Ylinen, Kuusiolinna Oy
Lasse Kuoppala, EPSHP
Maarit Laitala, Seinäjoki
Marketta Lintula, LLKY
Sari Haveri, Kuusiolinna Oy
Sari Lehtola, Seinäjoki
Sue Rantanen, LLKY
Susanna Perttu, Isokyrö
Omaishoidon työryhmä
Tarja Palomäki pj. / Anneli Saarinen pj.
I Ikäihmisten omaishoitotyöryhmä
Marita Neiro, pj. Kaksineuvoinen
Miisa Lamminen, siht. Lakeuden Omaishoitajat ry
Elina Luoma, Kuusiokunnat
Heli Hietala, JIKKY
Leena Huhtala, Muistiyhdistys ry
Maria Vainionpää, Erikoissairaanhoito, sosiaalityön toimintayksikkö
Merja Nevanperä, LLKY
Minna Perälä, LLKY
Minna Vilpakka, Lapua
Mirva Ämmälä, Seinäjoki
Päivi Joensuu, Järvi-Pohjanmaa
Päivi Mäki-Valkama, Seinäjoki
Sami Mustonen, Punainen risti (Länsi-Suomen Piiri)
Sirpa Paukku, FinFami E-P ry.
Tiina Hakala, Isokyrö
II Lasten, nuorten ja työikäisten omaishoitotyöryhmä
Mika Lahti, pj. Kaksineuvoinen/Lapua
Heli Lehtineva, JIKKY
Merja Mäkitalo, Järvi-Pohjanmaa
Kirsti Yli-Ojanperä, Ilmajoki
Päivi Joensuu, Järvi-Pohjanmaa
Päivi Mäki-Valkama, Seinäjoki
Päivi Penttilä, FinFami EP-ryhmä
Sari Riskumäki, Lakeuden omaishoitajat ry.
Suvi Lampinen, Seinäjoki
Taina Holappa, Lapua

69

Perhehoidon työryhmä
Eila Runsala, pj. Suupohjan LLKY
Marita Neiro, Kaksineuvoinen
Mirva Ämmälä, Seinäjoki
Päivi Joensuu, Järvi-Pohjanmaa
Satu Sariola, Seinäjoki
Sinikka Palojärvi, JIKKY
Tuula Kälviäinen, LLKY
Gerontologisen sosiaalityön työryhmä
Minna Zechner, pj. SeAMK
Anne Saarijärvi, SONetBOTNIA
Anneli Saarinen, I&O-muutosagentti
Arto Rautajoki, SONetBOTNIA
Hannele Takala, Seinäjoki
Maija-Liisa Pajula, EPSHP
Raija Palo, SeAMK
Tarja Palomäki, JIKKY
Geriatriatyöryhmä
Kristiina Vihla, Lapua
Maria Nuotio, EPSHP
Pauliina Pippola, Seinäjoki
Asumispalvelujen työryhmä
Sirkka Eväsoja, pj. Lapuan kaupunki
Minna Huhtamäki-Kuoppala, siht. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry
Anne Kniivilä, Kaksineuvoinen
Johanna Koivuniemi, JIKKY
Minna Ojala-Hurskainen, Seinäjoen kaupunki
Riitta Kulmala, Seinäjoen kaupunki
Birgitta Luoma-aho, Järvi-Pohjanmaa
Sari Kuikka, Kaksineuvonen
Katri Lahdensuo, Lapuan kaupunki
Mervi Latomäki, LLKY
Helena Kahra-Smedlund, Isokyrö

