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Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja 

vahvistetaan kaikenikäisten 

omaishoitoa
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Sisältö

• Toimeksiannosta

• I&O kärkihankkeet

• Kotihoidosta

• Omais- ja perhehoidosta

• Akuuttipalveluista ja hoitoketjusta
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MIKSI I&O KÄRKIHANKKEET?
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MIKSI I&O KÄRKIHANKKEET?

4

Hallitus on huolissaan rahasta



MIKSI I&O KÄRKIHANKKEET?
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Hallitus on huolissaan rahasta

Harriet on huolissaan työntekijöistä



Peruspalveluministerin toimeksianto

• Vahvistaa IQO hanketta (julkisuus, viestintä)

• Kiertää maakunnat (informaatio-ohjaus)

• Edesauttaa I&O toiminnan yhteensovittamista maakunnissa
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NYKYTILA KEVÄT 2018
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Keskitetty alueellinen asiakas- ja palveluohjaus (KAAPO) – STM rahoittaa 3 

maakunnan kokeilua - Helsingissä Helppiseniori
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Tulossa: 16.5. 2018 Toimia-verkoston päivitetty suositus mittareiden 

käytöstä KAAPOssa

Tarvitaan: Järjestäjälähtöinen 

seuranta- ja omavalvontasysteemi, 

joka sisältyy jo palvelukuvaukseen 

Harkittavaksi: 

HK-budjetin 

/palvelusetelin 

kriteerien 

sisällyttäminen

Huomioitavaksi
• Viimeistään nyt 

tunnistettava ne 

asiakassegmentit, 

joita aiemmin ei ole 

ollut ja joiden 

huomioiminen on 

sekä inhimillistä että 

kustannustehokasta 

(maakuntien 

”suuruusetu”)

• KAAPO ei osaa eikä 

voi ohjata ellei 

järjestäjä edellytä 

palvelun tuottajilta 

tiettyjä palveluita

• SAIRAUKSIEN 

INTEGRAATIO



Comprehensive Geriatric Assessment
CGA
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Kotona asuvat 75 vuotta 
täyttäneet, % vastaavanikäisestä 
väestöstä
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Lähde:

Sotkanet
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• Ikääntyneen väestön toimintakyky on 

Uudellamaalla maan keskitasoa.

• 75 vuotta täyttäneistä 24 prosentilla oli suuria 

vaikeuksia arkiaskareissa (koko maa 25 

%:lla).

• Riskiryhmien seurantaa ja ennaltaehkäisevien 

terveyspalvelujen toimintaa kuvaa kaus-

iinfluenssarokotteen kattavuus, joka 65 vuotta 

täyttäneillä on Uudellamaalla hivenen maan 

keskitason alapuolella. Uudellamaalla 

rokottamattomia oli 55 prosenttia, koko 

maassa 53.

Ikääntynyt väestö ja 

terveyspalvelut Uudella maalla
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• Uudellamaalla säännöllistä kotihoitoa sai IX 2016 75 
vuotta täyttäneistä naisista 12 % ja miehistä 7 %

• Kattavuus on naisten kohdalla maan keskitasoa, miehillä 
hieman alle keskitason. Asiakas saa Uudellamaalla 
keskimäärin 10 kotikäyntiä viikossa, mikä on maan 
keskiarvoa (13) vähemmän. Lisääntyvä kotihoito 
edellyttää, että kotiin voi tarvittaessa saada myös 
intensiivistä hoitoa, yli 60 kotihoidon käyntiä 
kuukaudessa, sekä ympärivuorokautista kotihoitoa. 

• Koko maassa 33 prosenttia yli 75-vuotiaista kotihoidon 
asiakkaista sai intensiivistä hoitoa, Uudellamaalla 30 
prosenttia. 

• Suurella osalla Uudenmaan kotihoidon asiakkaista (85 
%) on mahdollisuus saada ympärivuorokautista 
kotihoitoa, kun koko maassa vastaava luku on 
keskimäärin 78 prosenttia.

Kotihoito Uudellamaalla

(Lähde THL 2018)



Missä ”haaskiota”?

• I Monialainen kuntoutus 
Terveyskeskusten käyttö 
kuntoutukseen ollut 
”lapsenkengissä” vielä 5 v sitten

• II Erittäin vaativaa hoito
• Kevyt: kaikissa 

palvelumuodoissa

• Raskain: ei kotona

• Ill Erityishoito
• Raskain painottui 

laitoshoitoon

• IV Kliinisesti monimuotoinen
• Raskain painottui 

laitoshoitoon

• V Kognition heikentyminen
• Raskain painottui 

laitoshoitoon

• VI Käytösoireet
• Koti ja PT kevythoitoiimmilla

• VII Loput
• Matala ADL->koti+PT

• Korkea ADL-> LAITOS

• Viimeisten vuosien trendit
• TK ja Koti kuntouttavat

• PT hoitaa kaikenkaltaisia

• Saattohoito palvelutaloihin

• Palvelu on 
kustannustehostunut
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Palveluketjussa koti on merkityksellisin 

15

Sairastuminen
• uusi 

• toistuva

• pitkäaikaissairaus

• pahenee

• akuuttivaihe

Sairaalaan

tulotilanne (24 h)

• PPKL

• sovitusti

• operaation kautta

•diagnoosi

Seuranta (24 h)

(ellei uloskirjausta)

• hoitoepisodiin   johtanut 

sairaus

• oheissairaudet 

• hoito

• kuntoutus

• uloskirj. valmistelu

Uloskirjaus (24 h)

• minne

• millaisin tiedoin

• keille tiedot

• koska

• tavoite

Sairausepisodi 

(uusi tai vanhan lehahdus)

Mikä oli tilanne
ennen
nykysairautta

Kotona tapahtuvan elämän, palveluiden ja hoidon rooli

Sairauden alku 

Pkl-käyntiä edeltävästi

2 vk

Kotiutuksesta

riski suurimmillaan
• delirium

• kaatuminen

• ravitsemusongelmat

Inkubaatioaika 50-

60%:lla

Yli kaksi viikkoa



Akuuttipalvelujen käyttö Helsingin YMPVRK 2013-2017
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SRLA-

JAKSO

Päivystys PKL käyttö vähintään kerran arviota 

edeltäneen 3 kk aikana

• Ostopalvelut käyttävät kaksinkertaisesti 

päivystyspalveluja seniorisäätiöön nähden

• 4:n MPK:n päivystyspkl-palvlujen käyttö oli tukevassa 

nousussa syksyyn 2016 asti.

• Syksystä 2016 seniorisäätiö ja omat MPK:t

samansuuntainen ja samankaltainen suunta PPKL 

käytössä

Sairaalajaksojen käyttö vähintään kerran arviota 

edeltäneen 3 kk aikana

• Ostopalvelut käyttävät lähes kaksinkertaisesti 

sairaalapalveluja seniorisäätiöön nähden

• 4:n MPK:n sairaalapalvlujen käyttö oli tukevassa 

nousussa syksyyn 2016 asti.

• Syksystä 2016 seniorisäätiö ja omat MPK:t

samansuuruinen akuuttisairaalan käyttö (olisiko tässä 

palliatiivisten hoitolinjojen ansiota MPK osalta??)
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TÄSTÄ ETEENPÄIN
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Digitalisaatio

• Miten ratkaistaan teknologian integraatioon 

liittyvät kaupalliset intressit ja millä aikavälillä
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OMAIS JA PERHEHOITO
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Kotoa poismuuttamisen halukkuus ja 

läheisen uupumus palvelutarpeen

mukaan (RAI-tietokanta syyskuu 2017, THL)

• Omaishoitajan kuormittuneisuus ja 

hänen halukkuutensa saada KOHO 

asiakas pois kotoa korreloivat 

vahvasti. 

• Näyttää kuitenkin siltä, että 

asiakkaat itse haluaisivat asua 

kotona

• Omaishoitajia kannattaa kuunnella 

ja tarjota asiakkaan lisäksi heillekin 

sitä, mitä he tarvitsevat
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Omaishoitaja
kuormittunut

Asiakkaan mielestä
parempi muualla
kuin kotona

Läheisen mielestä
parempi muualla
kuin kotona

Molempien
mielestä parempi
muualla kuin
kotona



HYTE
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Tupakoin kolme askia päivässä ja

join laatikon viskiä viikossa, söin

rasvaista ruokaa enkä ikinä liikkunut

Mikä on pitkän ikäsi salaisuus ? OOO….miten vanha sitten oikein olet?

Elämäntapojen vaikutus väestön
vanhenemisnopeuteen ja sairauksiin
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Tupakoin kolme askia päivässä ja

join laatikon viskiä viikossa, söin

rasvaista ruokaa enkä ikinä liikkunut

Mikä on pitkän ikäsi salaisuus ? OOO….miten vanha sitten oikein olet?

Elämäntapojen vaikutus väestön
vanhenemisnopeuteen ja sairauksiin



Nyt jos koskaan oikeat päätelmät ovat 

kullan arvoisia
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Keskitetty alueellinen asiakas- ja palvelu-

ohjaus (KAAPO) - kokeilut kolmessa maakunnassa
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Tulossa: 16.5. 2018 Toimia-verkoston päivitetty suositus 

mittareiden käytöstä KAAPOssa

Tarvitaan: Järjestäjälähtöinen 

seuranta- ja omavalvontasysteemi, 

joka sisältyy jo palvelukuvaukseen 

Harkittavaksi: 

HK-budjetin 

/palvelusetelin 

kriteerien 

sisällyttäminen

Huomioitavaksi
• Viimeistään nyt 

tunnistettava ne 

asiakassegmentit, 

joita aiemmin ei ole 

ollut ja joiden 

huomioiminen on 

sekä inhimillistä että 

kustannustehokasta 

(maakuntien 

”suuruusetu” 

• KAAPO ei osaa eikä 

voi ohjata ellei 

järjestäjä edellytä 

palvelun tuottajilta

• SAIRAUKSIEN 

INTEGRAATIO



Gerontologia vs geriatria KAAPOmallissa
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KAAPOssa ”gerontologinen toiminta” dominoinee kolmion leveätä päätä ja 

”geriatrinen” kapeata päätä kuitenkin siten, että perushoito katsottanee 

gerontologiseksi hoitotyöksi. Kaikkialla kuitenkin kaikkea- ainakin vähän

Perustelut sanan 

”gerontologinen”

käytölle



Keskitetty alueellinen asiakas- ja palveluohjausmalli 

(KAAPO) 
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Viestintä

Neuvonta

Ohjaus

Intensiivinen ohjaus

->  -> Erilaisten mittareiden tarve arvioinnissa ja seurannassa lisääntyy -> ->



Viisailla ratkaisuilla…..

itsehoito
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Viisailla ratkaisuilla…..

itsehoito
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Tarpeen riittävän huolellinen arviointi iäkkään vahvuuksista ja heikkouksista



Kiitos 

mielenkiinnostanne

harriet.finne-soveri@hel,fi

I&O kärkihankkeet
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