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Heistä suurin osa, lähes miljoona, eli arkea itse-
näisesti. Palveluja säännöllisesti käyttäviä oli 
noin 140 000, ja säännöllisesti kotiin annettavia 
palveluja, kotihoitoa ja omaishoidon tukea sai noin 
90 000 henkilöä. Muualla kuin yksityiskodeissa 

hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden sai reilut 50 000 
henkilöä. Ennusteen mukaan 65 vuotta täyttäneiden osuus 
on 22,6 prosenttia vuonna 2020 ja 25,6 prosenttia vuonna 
2030. Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä ei ole kyse 
pelkästään iäkkäiden määrän kasvusta vaan koko väestöra-
kenteen muutoksesta. Siksi on tärkeää varautua ja mukautua 
entistä paremmin iäkkään väestönosan tarpeisiin. 

Iäkkäiden määrän lisääntyminen samanaikaisesti työikäisen 
väestön vähetessä vaatii verovaroin kustannetun palvelujär-
jestelmän kehittämistä ja keskitetympää palvelujen suuntaa-
mista kohti kotona tuettua asumista. Ikääntyneen asuminen 
kotona mahdollisimman pitkään voi toteutua vain edistämällä 
ja turvaamalla mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä 
ikääntymistä. Terve ikääntyminen ei pelkästään tue toimin-
takykyisyyttä ja työurien pidentämistä vaan mahdollistaa iäk-
käiden täysivaltaisen osallisuuden yhteiskunnassa, parantaa 
heidän elämänlaatuaan ja vaikuttaa sosiaali- ja terveyspal-
velujen tarpeeseen. Tätä kautta sillä on myös vaikutuksensa 
julkisen talouden kestävyydelle. 

Palvelurakenteen kehittämistä on linjannut vanhuspalvelula-
ki ja sen toimeenpanoon liittyvä laatusuositus. Valtakunnal-
lisesti tavoitteena on siirtää painopistettä kotona asumista 
tukevaksi ja vähentää laitoshoitoa. Palvelurakenteen muutos 
mahdollistaa tämän resurssien siirtämisen laitoksesta avo-
palveluihin. Muutoksessa korostetaan kuntoutuksen vahvaa 
roolia ja ennaltaehkäisevän toiminnan lisäämistä. Sähköistä 
asiointia pyritään tuomaan todelliseksi vaihtoehtoiseksi 
asiointimuodoksi, ja yhtä lailla laajentamaan etäkonsul-
toinnin käytäntöjä. Hyvinvointiasemat ja matalan kynnyksen 

toimintamallit sekä erilaiset liikkuvat palvelut näiden tukena 
tulevat helpottamaan ja nopeuttamaan palvelujen  
saatavuutta.

Asumisen, hoivan ja palvelun yhdistämiseksi tarvitaan pe-
rinteisen tehostetun palveluasumisen rinnalle uudenlaista, 
kotona asumista tukevien ratkaisujen löytämistä. Tarvitaan 
erilaisia sekä kuntien että ikääntyvän väestön tarpeisiin 
sopivia asumisen ja palvelutarjonnan yhteen sovittavia kon-
septeja. Lähtökohtana tulisi olla ikäystävällinen ympäristö, 
jossa kansalaiset voivat ikääntyä tutussa toimintaympäristös-
sään. Keskeistä tässä on ikääntyneiden mukaan ottaminen ja 
osallistaminen palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa. 

Muita keskeisiä elementtejä kotona asumisen mahdollistaja-
na on toimintakyvyn tukeminen eri tavoin. Riittävä ja säännöl-
linen liikunta kuuluu toimintakyvyn ylläpidon avaintekijöihin 
yhdessä hyvän ravitsemuksen kanssa. Sosiaalisen verkoston 
antama tuki puolestaan edistää iäkkään hyvinvointia ja osalli-
suutta. Järjestöillä ja kolmannen sektorin toimijoilla on tässä 
kohtaa suuri merkitys, sillä ne toimivat niin sanottuina mata-
lan kynnyksen toimijoina ja ennaltaehkäisevässä roolissa.

Tässä käsikirjassa kuvataan keskitetyn kotiutuksen palvelu-
mallia ja niitä toimenpiteitä, joita Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) on tehnyt siirtyes-
sään keskitettyyn kotikuntoutukseen edistääkseen ikään-

1
Iäkkäiden palvelut ja palvelurakennemuutos
Väestö ikääntyy kovalla vauhdilla niin Aasiassa, Euroopassa kuin kotimaassamme 
Suomessa. Suomessa ikääntynyttä vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa 
väestöä oli vuonna 2015 reilu miljoona. 

Keskeistä on nopea ja joustava  
reagointi ikääntyneiden palvelutarpeiden 
muutoksiin.
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tyneen toimintakykyisyyttä ja mahdollisuutta asua kotona 
tuetusti. Käsikirjassa esitellään joitakin kehittämishankkeita, 
jotka ovat olleet palvelumallin toimeenpanon tukena.

Toiminnan muutoksen nopeus ja toteuttamistavat ovat riippu-
vaisia toimintaympäristöstä ja toimintakulttuurista. Jokainen 
palvelurakenteen muutokseen tähtäävä alue voi hyödyntää 
oman alueensa vahvuuksia ja sitä kautta löytää parhaiten sil-
le sopivat toimintatavat. Tämän käsikirjan tarkoitus on tukea 
muutosta ja antaa joitakin ideoita muutosten jalkauttamisen 
tueksi. Keskeistä on osallistaa asiakkaat, omaiset ja henki-
löstö muutoksen tekemiseen. 
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Palveluverkon uudistuksen tarkoituksena on 
muodostaa maakunnallinen asiakkaiden tarpeis-
ta lähtevä palveluverkko, joka kokoaa yhteen eri 
maakunnallisia toimijoita, sidosryhmiä ja erityis-
osaamista uudenlaisen, integroidun palvelukoko-

naisuuden luomiseksi ja palveluvalikoiman laajentamiseksi. 
Palveluverkon uudistamisen tärkeinä lähtökohtina ovat pal-
velujen siirtäminen lähemmäs käyttäjää, räätälöidyt palvelu-
tarpeen mukaiset palvelut, ennakointi ja nopeampi reagointi 
palvelutarpeen muutoksiin. Kysymys on paljolti oikeasta pal-
velujen kohdentamisesta, mikä on yksi avaintekijä tehokkaan 
palvelujärjestelmän luomisessa. 

Ikäystävällisen Etelä-Karjalan toteuttamiseen liittyvät Ekso-
ten tavoitteet ja toimenpiteet kohdistuvat neljään laajempaan 
osa-alueeseen: ikääntyvän osallisuus, mahdollisimman 
terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen, 
ikääntyneen asuminen ja elinympäristö sekä asiakaslähtöiset 
palvelut ja prosessit. Varautumalla ja mukautumalla aiempaa 
paremmin iäkkäiden tarpeisiin mahdollistetaan kotona asu-
minen toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään. 

Vanhuspalvelulain säädökset korostavat asiakkaan mahdol-
lisuuksia osallistua itseään koskevien asioiden käsittelyyn ja 
valintojen tekemiseen, liittyen myös ikäihmiselle suunnattui-
hin palveluihin. Tämä edellyttää palvelujärjestelmän toimin-
takulttuurin uudistamista ja myös asenteiden muutokseen 
johtavaa kehitystä. Tavoitteena on, että ikäihminen pystyy 
luontevasti toimimaan eri organisaatioiden palveluverkostois-
sa. Jotta nykyisen palvelujärjestelmän palvelut kehittyisivät 
asiakaslähtöisemmiksi, tarvitaan palvelujen käyttäjien tietoa 
ja näkemyksiä. Ikääntyneitä tulee ottaa mukaan jo suunnitel-
taessa jotain uutta palvelua tai muutettaessa jo olemassa ole-
vaa toimintamallia. Erityinen haaste liittyy kuitenkin iäkkäi-
den osallisuusasteen vaihteluihin sekä erilaisiin riskiryhmiin 
kuuluviin ja heikommassa asemassa oleviin iäkkäisiin.

Ikääntyneen väestön elämänlaadun kannalta keskeisin 
asumisen paikka on oma koti, joka tukee itsemääräämisoi-

keutta, osallisuutta ja mielekästä tekemistä. Tämän vuoksi 
Eksote on tehnyt strategisen linjauksen siirtää ja käyttää niin 
henkilöstö- kuin taloudellisia resursseja kotikuntoutukseen 
ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Tulevina vuosina jatketaan 
resurssien kohdistamista yhä enemmän asiakkaan omatoi-
misuuden ja kotona asumisen tukemiseen kaikilla Eksoten 
palvelualueilla. Eksote on onnistuneesti korvannut raskaam-
pia laitosmaisia palveluita kevyemmillä palveluasumisen ja 
kotihoidon palveluilla. Palveluissa korostetaan palvelutarpeen 
arviointia ja asiakkaan toimintakyvyn tukemista hänen tarpei-
taan vastaavilla palveluilla yhdessä asiakkaan lähiverkoston 

2
Asiakaslähtöinen palvelupolku ja –verkosto
Kehitysjohtaja Merja Tepponen
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kanssa. Asiakkaiden oman hyvinvoinnin ja terveydentilan 
seurantaa tuetaan. 

Palvelurakenteen muutos tarvitsee tuekseen toimivaa koti-
hoitoa. Palvelukokonaisuuteen kuuluu asiakkaiden mahdol-
lisuus saada ympärivuorokautinen yhteys palveluntarjoajaan, 
toimintakykyä ja kuntoutusta tukeva toimintaa sekä arjen 
apua. Lisäksi tarvitaan toimivat konsultaatiomahdollisuudet 
ja akuuttien tilanteiden toimintamallit. 

Käytännössä asiakaslähtöisyys ja oikea-aikaisuus tulevat 
esille sekä monialaisena palvelutarpeen arviointina että asi-
akkaiden osallisuuden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemi-
sena. Pyrkimyksenä on tiedon tarjoaminen, neuvonta, ohjaus 
sekä voimavaroja tukeva ja motivoiva kohtaaminen eri palve-
lukanavia hyödyntäen. Jotta asiakaslähtöinen palvelupolku 
toteutuisi yhteiskunnallisesta näkökulmasta taloudellisesti ja 

tuottavasti tehokkaana, tarvitaan monialaista, eri sektoreita 
ja eri toimijatahoja yhdistävää yhteistyötä ja palvelujen inte-
grointia. Eksote pyrkii näin ollen parantamaan valinnanvapa-
utta ja laajentamaan palveluvalikoimaa lisäämällä yhteistyötä 
järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yritysten 
kanssa. Tämän lisäksi uudet teknologiat, logistiikka ja ma-
talan kynnyksen palvelukeskittymät avaavat eri ammattiryh-
mien väliselle työnjaolle uudenlaisia mahdollisuuksia.

Etelä-Karjalassa keskussairaala, terveysasemat ja kotihoito 
muodostavat jo toiminnallisen kokonaisuuden, joka mahdol-
listaa sujuvan jatkohoidon ja kuntoutuksen. Kotikuntoutuk-
seen panostetaan vahvasti. Eksotessa käytetään maksutonta 
ja lähetteetöntä ohjaus- ja neuvontavastaanottoa erikoissai-
raanhoidon kuntoutuspoliklinikalla. Ilman lääkärin lähetettä 
pääsee nettiajanvarauksella fysioterapeutin neuvonta-/
ensikäynnille. Ikäihmisille kuntoutuksen ohjaus- ja neuvonta-
käyntejä tarjotaan myös palvelukeskuksessa.

Tehokas palvelujärjestelmä muodostuu vaikuttavuudesta, 
taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja oikeasta palvelujen 
kohdentamisesta. Osaavat toimijat ovat keskeinen osa pal-
velujärjestelmää. Toimijoiden pätevyys ja ammattitaito sekä 
asiantuntijuus omassa tehtävässään vaativat kouluttautu-
mista ja aktiivisuutta osaamisen päivittämisessä ja pitämi-
sessä ajan tasalla. Tietääksemme mihin olemme menossa, 
on muutosta seurattava ja mitattava, tuloksia arvioitava ja 
tehtävä ketterästi tarvittavat toimenpiteet tavoitteen saavut-
tamiseksi. Tähän tarvitaan niin asiakkaiden, omaisten kuin 
työntekijöiden ja johdon yhdessä tekemää työtä ja toimivia 
seurantavälineitä. 

Palveluverkon muuttaminen on yhteistä työtä

Ikääntyneet otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun

Palveluvalikoiman laajentaminen yhteistyössä järjestöjen,  
kolmannen sektorin ja yritysten kanssa

Osaavat, ammattitaitoiset toimijat ovat keskeinen  
osa palvelujärjestelmää

Merja Tepponen

Kehitysjohtaja, IO 
kärkihankkeen  
muutosagentti 
Etelä-Karjalassa 

Etelä-Karjalan  
sosiaali- ja terveyspiiri
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Kuntoutuminen on yksilöllinen muutos-, kasvu- ja 
oppimisprosessi, jonka tavoitteena on saavut-
taa optimaalinen toimintakyky ja löytää keinoja 
elämässä selviytymisen tueksi. Kuntoutuksen 
tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai 

vajaatoimintakykyisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä 
selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja 
työllistymistä. Työkuntoisen työvoiman riittävyyden ja tuotta-
vuuden turvaaminen, taloudelliset hyödyt, eläkekustannusten 

pitäminen kurissa sekä hoito- ja huoltokustannusten vähe-
neminen kuuluvat kuntoutuksen keskeisiin yhteiskunnallisiin 
perusteluihin.

Kuntoutus on lakien, asetusten ja yhteiskunnallisten sopi-
musten määrittelemä sosiaalipoliittinen säätely-, tuki- ja 
palvelujärjestelmä, joka sijoittuu terveydenhuollon, sosiaa-
lihuollon, työvoimahallinnon ja opetustoimen rajapintaan. 
Suomessa kuntoutusjärjestelmä toimii pääasiassa koko väes-

3
Kuntoutus ja ikääntyneen toimintakyky
Kuntoutusjohtaja Markku Hupli
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tölle tarkoitettuihin palveluihin integroituna, ja kuntoutusta 
säädellään noin 30 eri lailla. 

Kuntoutus ei ole Suomessa yhtenäinen järjestelmä, vaan 
kuntoutuksen kokonaisuus muodostuu useista osajärjestel-
mistä. Kuntoutuksesta säädetään palvelu- ja vakuutusjärjes-
telmien laeissa. Sosiaali- ja terveyspalvelulainsäädännössä 
keskeisimpiä lakeja ovat terveydenhuoltolaki, sosiaalihuolto-
laki, mielenterveyslaki, päihdehuoltolaki, laki vammaisuuden 
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, laki 
kehitysvammaisten erityishuollosta ja laki kuntouttavasta 
työtoiminnasta. Sosiaali- ja vahinkovakuutuslainsäädännössä 
kuntoutusta koskevat laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutuse-
tuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista, työeläkelait, työta-
paturma- ja ammattitautilaki, maatalousyrittäjän työtapa-
turma- ja ammattitautilaki, laki urheilijan tapaturma- ja 
eläketurvasta, sotilasvammalaki, sotilastapaturmalaki, laki 
liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuk-
sesta ja potilasvahinkolaki. Veteraanikuntoutusta koskevat 
sotilasvammalaki, laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta ja 
laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden 
kuntoutuksesta.

Kuntoutuslainsäädännön tavoitteena on edistää kuntoutus-
palvelujen saatavuutta, selkiyttää kuntoutusjärjestelmien 
työnjakoa ja kehittää niiden välistä yhteistyötä. Lainsäädäntö 
määrittelee palvelujen rahoituksen, asiakkaan oikeuden 

kuntoutuspalveluihin sekä hänen 
taloudellisen toimeentulonsa järjes-
tämisen mahdollisuudet, edellytykset 
ja ratkaisut.

Kuntoutuspalvelujen järjestämis- ja 
kustannusvastuut ovat Suomessa 
toistaiseksi monikanavaisia. Kuntou-
tus integroituu osaksi yleisiä palve-
luja ja sosiaaliturvaa, mutta samalla 
se on se oma erikoistunut alueensa 
näiden järjestelmien sisällä. 

Kuntoutusta ja sen rahoitusta ollaan 
uusimassa. Suomeen perustetaan 
kuntoutuksen uudistamiskomitea 
aikavälille 1.9.2016–30.9.2017. Kun-
toutuksen uudistamistyö linkitetään 

sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen sekä 
rahoitus- ja valinnanvapausuudistukseen. Työ sovitetaan yh-
teen myös Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden kanssa. 
Samoin kuntoutuksen sisältöä ollaan avaamassa hoidon 
saatavuuden ja yhtenäisten hoidon ja kuntoutuksen saata-
vuusperusteiden ja apuvälinepalvelujen osalta. 

Eksoten kuntoutus
Vuonna 2013 Etelä-Karjalan kunnat päättivät niin sanottuun 
kantokykylaskelmaan perustuen, mitkä ovat maakuntamme 
taloudelliset mahdollisuudet rahoittaa sosiaali- ja terveys-
palveluja seuraavan viiden vuoden aikana. Tämän johdosta 
Eksote kiihdytti rakennemuutostaan. Yli 500 pitkäaikaista 
laitospaikkaa vähennettiin ja ne korvattiin ainoastaan 250 
tehostetulla palveluasunnolla. Tämä muutos edellytti kun-
toutuksen merkittävää kehittämistä ja roolin vahvistamista. 
Vuonna 2014 strategian uusimisen yhteydessä kuntoutukses-
ta tehtiin yksi vastuualue terveys- ja vanhustenpalvelujen ja 
perhe- ja sosiaalipalvelujen rinnalle. Eksoten hallitus ja johto 
mahdollistivat yhteistyössä vanhustenpalvelujen ja hoivapal-
velujen kanssa ja tuella lisäresurssit kuntoutuksen toiminnan 
vahvistamiseksi. 

Eksoten strategia uusittiin vuosille 2014–2018. Samalla 
muutettiin Eksoten organisaatiorakennetta. Kuntoutuksen 
vastuualue aloitti toimintansa perhe- ja sosiaalipalvelujen ja 
terveys- ja vanhustenpalvelujen rinnalla 1.1.2014. Armilan 
sairaala muuttui samalla kuntoutuskeskukseksi, jolloin sai-
raalan luonne lyhyt- tai pitkäaikaishoitoa tarjoavana sairaala-
na päättyi.

Armilan kuntoutusjakso on lyhytaikaista (7–30 vrk) kun-
toutusta, joka liittyy välittömään akuuttisairaalavaiheen 
jälkeiseen toiminnanvajavuuteen ja kuntoutustarpeeseen. 
Kuntoutusjaksolla varmistetaan turvallinen kotiutuminen. 
Kotikuntoutuksella myös tuetaan kotona pärjäämistä kuntou-
tusjakson jälkeen.

Tärkein kuntoutusvaihe toteutuu kuntoutuvan kotona tai 
kodinomaisissa olosuhteissa eli siellä, missä kuntoutuvan 
oletetaan elävän. Armilan ja akuuttisairaalan kotiutusta tuke-
maan perustettiin monialaisen kotikuntoutuksen työryhmiä.

Armilan kuntoutuskeskuksessa
  Kuntoutusjaksot ovat lyhytaikaisia, tavoitteena 2000 kuntoutusjaksoa vuodessa (edellytys: 98 ss)

  Kuntoutuja saa lisäarvoa tuovaa kuntouttavaa toimintaa keskimäärin 6 tuntia päivässä

  Kotiutus tapahtuu ennen kello 10 aamulla

  Tavoitteena on, että asiakkaista 50 % kotiutuu ennen kello 10. Tällöin hyötyjiä on kaksi: 1) kotiu-
tujan kohdalla ehditään kotihoidon ja kotikuntoutuksen turvin saattamaan asiakas turvallisesti 
omaan kotiympäristöönsä ja 2) kuntoutuskeskukseen voidaan ottaa aamupäivän aikana uusi 
kuntoutuja, joka saa kuntoutushyödyn myös tulopäivän osalta.
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Apuvälineet osana Eksoten kuntoutusta
Eksoten alueellinen apuvälinekeskus aloitti toimintansa 
1.1.2010. Tuolloin otettiin käyttöön yhteiset lääkinnällisen 
kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet, keskitettiin 
apuvälinepalveluiden määrärahat keskussairaalan erikoi-
saloilta ja terveyskeskuksista apuvälinekeskukseen (lukuun 
ottamatta näön ja kuulon määrärahoja) sekä otettiin käyttöön 
yhteinen apuvälinetietojärjestelmä. Samalla sovittiin työ- ja 
vastuunjaosta, kevennettiin lähete- ja maksusitoumuskäytän-
töä sekä delegoitiin terapeuteille ja osalle terveydenhuollon 
henkilöstöä päätösoikeutta luovuttaa ja hankkia kuntalaisille 
apuvälineitä. 

Kilpailuttamalla perusapuvälineet sekä keskittämällä 
hankinnat, apuvälineiden rekisteröinti ja laskujen sähköinen 
maksatus alueelliseen apuvälinekeskukseen on lääkärei-
den ja terapiahenkilöstön työpanosta vapautunut varsinai-
seen asiakastyöhön. Yhteiset apuvälineet mahdollistavat 
alueella tehokkaan kierrätyksen päivittäistä reittikuljetusta 
hyödyntäen sekä lisäävät apuvälineiden huolto-osaamista, 
kun lajikirjo on supistunut. Näillä toimenpiteillä olemme 
saavuttaneet alueen asiakkaille yhdenvertaisuutta, keski-
tettyjen hankintojen kautta yhtenäiset apuvälineet, perusa-
puvälinepalvelut lähelle asiakasta, apuvälinekeskukseen 
osaamista erikoisapuvälineissä (mm. sähköisen liikkumisen 
apuvälineet, protetisointi, tietotekniikka- ja kommunikaatio), 
palvelujen joustavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja kustannuste-
hokkuutta.

Tiivistimme vammais- ja vanhustenpalvelun kanssa yhteis-
työtä vuonna 2013. Ensisijaisena tavoitteena on, että asiakas 
huolehtii itse asuntonsa korjaamisesta ja varustamisesta 
omia tarpeitaan ja toimintakykyään vastaavaksi. Tukeaksem-
me asiakkaan kotona selviytymistä olemme luoneet toimin-
takäytännöt pienimuotoisia asunnonmuutostöitä varten, kun 
asiakas kotiutuu osastolta tai kun kotona asuva saa liikku-
misen apuvälineitä. Lisäksi panostamalla vaikeavammaisten 
asunnonmuutostöihin olemme nopeuttaneet asunnonmuu-
tostyöprosesseja ja saaneet selvää säästöä lisäämällä osaa-
mista kustannusarvioiden tulkintaan. Asunnonmuutostyöt 
dokumentoidaan myös samaan tietojärjestelmään.

”APUVA - luovutusperusteita ja toimintaohjeita” -oppaa-
seemme on Hyksin ervan yhteisten lääkinnällisen kuntou-
tuksen apuvälineiden luovutusperusteiden lisäksi kirjattu 
Eksoten toimintakäytäntöjä sekä vammaispalvelun koneiden, 
välineiden, laitteiden, kuljetuspalvelun ja henkilökohtaisen 
avun sekä asunnonmuutostöiden luovutusperusteita. Opas 
toimii henkilöstön ohjeistuksena sekä kuntalaisten tietoläh-
teenä.

Ravitsemus toimintakyvyn vahvistajana 

Eksotessa käynnistetty Risto-hanke (1.7.2013–30.10.2014) 
keskittyi nostamaan esiin ravitsemuksen tärkeyden ikään-
tyneen toimintakyvyn näkökulmasta. Sen päätavoitteena oli 
terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistäminen ravit-
semuksen avulla. Eksoten osakokonaisuudessa oli tavoittee-
na laatia ikääntyneiden ravitsemustilan arvioinnin ja toimin-
nan malli, vahvistaa ikäihmisten, heidän omaistensa sekä 
laitoksissa ja kotihoidossa työskentelevien terveydenhuollon 
ammattilaisten ravitsemusosaamista, ja edistää ikäihmisten 
suun terveyttä.

Hankkeen tuotoksena ravitsemuksen arvioinnin ja toiminnan 
malleja on tehty neljä kappaletta: (1) kotona asuvalle, ilman 
säännöllistä palvelun tarvetta, (2) kotihoidon asiakkaalle, (3) 
ympärivuorokautisessa hoivassa olevalle asiakkaalle ja (4) 
kuntoutuskeskuksessa olevalle kuntoutujalle. Toimintamalli-
en juurtuminen osaksi Eksoten toimintaa on käynnissä.

Ikääntyvien ravitsemuksen arvioinnin mittariksi on valittu 
MNA-testi. MNA-testistä on hankittu Eksotelle sähköinen 
lomake Effica-tietojärjestelmään sekä MNA osaksi RAI-arvi-
ointimenetelmää. MNA-testin täyttämisestä ja kirjaamisesta 
on laadittu ohjeet henkilöstölle.

Toimintamallin yhtenä osana on nimetty palveluyksiköihin 
ravitsemusvastaavat. Heidän tehtävänään on toimia yhte-
yshenkilöinä omissa yksiköissään ja osaltaan varmistaa 
ravitsemuksen arvioinnin ja toimintamallien jalkautuminen 
arjen työhön. Jokainen yksikkö huolehtii uusien työntekijöi-
den perehdytyksestä myös ravitsemukseen liittyvien käytän-
teiden osalta. Ravitsemusvastaavia koulutetaan kaksi kertaa 
vuodessa yhteisissä koulutuksissa ja tapaamisissa. 

Hyvä ravitsemus on oleellinen osa ikään-
tyneen ihmisen fyysistä ja psyykkistä 
terveyttä ja hyvinvointia. Hyvän ravinnon 
ja hyvien ravitsemuskäytäntöjen avulla 
edesautetaan toimintakyvyn säilymistä 
ja vaikutetaan oleellisesti sairauksista 
toipumiseen ja kuntoutumiseen. 
Koordinaattori Tuula Partanen 
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Yhteistyö sekä paikallisen Kotitalous- ja ravitsemusneuvon-
nan että Marttojen kanssa on lisännyt palveluvalikoimaa. 
Ikääntyville on tarjottu opastusta ruoanlaitto- ja ravitsemus-
asioissa sekä järjestetty ehkäisevää ravitsemusneuvontaa ja 
erityisruokavalioihin liittyviä kursseja.

Hankkeen aikana on luotu toimiva suun terveyden hoitoo-
nohjausjärjestelmä. Siihen ei sisälly kuitenkaan erillistä 
kutsujärjestelmää suun terveyden tarkastuksiin. On laadittu 
ikääntyneiden suunterveyden arvioinnin ja toiminnan mallit: 
(1) laitoshoito, palveluasuminen tai kotihoito, (2) itsenäisesti 
asuva ikäihminen ja (3) limakalvomuutos. Lisäksi on laadittu 
suun terveyden arviointilomake täyttöohjeineen vanhus-
palveluiden vastuuhoitajien ja suun terveydestä vastaavien 
hoitajien käyttöön. 

 

Ikäihmisiä hoitavat yksiköt ovat valinneet keskuudestaan 
yksikkökohtaiset suun terveydestä vastaavat hoitajat. Teh-
tävään koulutetut hoitajat toimivat yhdyshenkilöinä suun 
terveydenhuoltoon ja huolehtivat omissa yksiköissään suun 
terveydenhoitoon tarvittavista välineistä ja uusien työntekijöi-
den perehdyttämisestä suun terveyden osalta. Vastuuhoitajat 
vastaavat, että asiakkaan suun terveydentila tulee kirjatuksi 
palvelusuunnitelmaan. Suun terveydestä on nimetty yhd-
yshenkilöt näille vastaaville hoitajille, ja heille järjestetään 
jatkossa myös vuosittain koulutusta. Toimintamallit on tallen-
nettu Innokylä.fi.-sivustolle. Ikäihmisille tehdyt suun tervey-
denhoidon tarpeen arviokäynnit on koettu erittäin tärkeiksi ja 
tarpeellisiksi.

Markku Hupli

Kuntoutusjohtaja 

Etelä-Karjalan  
sosiaali- ja terveyspiiri
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Kotikuntoutuksen tavoitteena ja lähtöajatuksena 
on ollut alusta lähtien mahdollistaa kuntoutujan 
turvallinen sairaalasta kotiutuminen tai kotona 
asuminen sekä vahvistaa häntä toimijana omassa 
elämässään ja arjessa. Kuntoutuksessa keskeistä 

on ollut harjoitella kuntoutujalle tärkeitä päivittäisiä toimin-
toja ja taitoja sekä kannustaa kuntoutujaa osallistumaan 
omaan arkeen aktiivisena toimijana. Kuntoutusjakson aikana 
on ohjattu ja tuettu myös kuntoutujan läheisiä sekä tehty 
tiivistä yhteistyötä kotihoidon työntekijöiden kanssa. Kodin-
muutostyöt, arjen ja liikkumisen apuvälineet sekä ohjaus ja 
neuvonta ovat olleet tärkeä osa turvallista kotiutumista ja 

kotona asumista. Kotikuntoutuksen avulla on 
mahdollista parantaa kuntoutujien toimintaky-
kyä ja samanaikaisesti vähentää palveluntar-
vetta.

Eksoten kotikuntoutusta on kehitetty tu-
loksellisesti vuodesta 2010. Kun toimintaa 
käynnistettiin, haettiin mallia ja käytiin tutus-
tumassa toimiviin käytäntöihin, muun muassa 
toimintaterapeutti–fysioterapeutti-malliin 
Ruotsissa Bårosissa. Samalla sovittiin yhteis-
työstä kotihoidon kanssa, muotoiltiin palvelu- ja 

4
Kotikuntoutuksen kehittämisen vaiheet 
Eksotessa 2010−2016

Kotikuntoutuksen kehittäminen Eksotessa 2010−2016

  Hoitajien koulutus

  Kuntoutusvastaavat

  Yhteinen tekeminen

 Koti-Ikävä-pilotti

 Koordinoivat  
 fysioterapeutit

 Voimaa vanhuuteen -hanke

 Kotona kokonainen elämä  
 -hanke

 Vastuuhoitajuus

 Kuntouttava arviointijakso

 Muistikuntoutuskoulutukst

 Kolmiportainen kuntoutus 
 malli

 Moniammatillinen  
 palvelutarpeenarviointi

2010−2011

2012

2013

2014

2015 Yhteinen strategia ja visio

 Hoitajien osaamisen kehittäminen

 Hoitajien sitouttaminen

 Yhteiset sovitut toimintamallit

   Lisäresurssit             Osaamisen keskittäminen             Monialainen kotikuntoutus

Toimintayksikön esimies Riikka Lehmus
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toimintamallia ”Kehitä – Kokeile” -periaatteella. Viime vuo-
sina kotikuntoutukseen on palkattu reippaasti lisää fysio- ja 
toimintaterapeutteja. Myös kotihoitoa on saatu sitoutumaan 
kuntouttavaan työotteeseen perehdytyksen avulla. 

Kotihoidon hoitajien kouluttaminen ja  
yhteinen tekeminen
Vuonna 2010 kotihoidossa työskenteli kolme fysioterapeut-
tia ja kehittämisen asiantuntija, jotka toivat kuntoutuksen 
näkökulmaa kotihoitotyöhön. Vähäisten resurssien vuoksi 
painopistettä siirrettiin hoitajien ammatillisen osaamisen 
laajentamiseen ja kehittämiseen, mutta myös asiakkaan 
arkea tukevaan kotihoitoon. Tällöin fysioterapeutit keskittyivät 
pääasiassa omien asiakaskäyntien sijasta hoitajien kanssa 
tehtäviin yhteiskäynteihin. Samalla he kouluttivat hoitajia 
kotihoidon käynneillä asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja 
arkivaikuttavuuteen sekä toimintakyvyn kirjaamiseen. Fyysi-
sen toimintakyvyn testauksesta tuli hoitajille arkea, samoin 
toimintakyvyn edistymisen seurannasta. 

 

 Keskitetty kotiutus ja  
 kotikuntoutus

Tulevaisuus

 Uudet palveluinnovaatiot

 Yhdessä tekeminen ja  
 ikäihmisten osallisuus

2015

                    2016 

   Lisäresurssit             Osaamisen keskittäminen             Monialainen kotikuntoutus
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Kuntoutumisvastaavien nimeäminen,  
koulutus ja yhdessä opettelu
Hoitajien ohjauksen ja yhdessä tekemisen lisäksi jokaiseen 
kotihoidon yksikköön koulutettiin kuntoutumisvastaavia. Kun-
toutumisvastaavat toimivat fysioterapeuttien apuna kentällä 
ja huolehtivat sekä säännöllisestä testauksesta että erilli-
sestä arjen kuntoutuksesta sitä tarvitseville. Fysioterapeutit 
koordinoivat toimintaa ja tukivat kuntoutusvastaavia heidän 
työssään. Kuntoutumisvastaavia koulutettiin säännöllises-
ti muun muassa apuvälineasioihin, fyysisen toimintakyvyn 
harjoittamiseen ja testaukseen. Heidän verkostoitumistaan 
tuettiin järjestämällä alueellisia yhteisiä tilaisuuksia ja koulu-
tuksia. Kuntoutumisvastaavia oli Eksoten kotihoidossa lähes 
80 vuonna 2013. 

Koti-ikävä-pilotti 2012
Koti-ikävä-pilotti toteutettiin Eksoten kehittämisohjelman 
projektina 1.4.–30.9.2012. Pilottiprojektissa testattiin uutta 
kotihoidon toimintamallia, joka koostui kolmesta toisiinsa 
kytkeytyvästä mallista: (1) varhainen puuttuminen, (2) äkilli-
nen tilanne ja (3) toipilasajan toimintamalli. 

Pilotin aikana kotihoidon hoitajia koulutettiin havainnoimaan 
ja arvioimaan asiakkaan toimintakyvyssä tai terveydenti-
lassa tapahtuvia muutoksia mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, akuuttitilanteissa ja sairaalasta kotiutuessa sekä 
toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla kehitettyjen toiminta-
mallien mukaisesti. Lisäksi pilottiasiakkaiden toimintakykyä 
tuettiin kuntoutusinterventioiden avulla ja arvioitiin saavu-
tettuja tuloksia. Pilottiajalta saadun kokemuksen mukaan 
tehokkaalla kuntoutuksen interventiolla niin varhaisessa 
vaiheessa kuin sairaalasta kotiutuessa voitiin oleellisesti 
vaikuttaa asiakkaan toimintakyvyn paranemiseen ja palve-
lutarpeen pienenemiseen. Toimintamallien juurruttamista 
ja käyttöönottoa jatkettiin koko Eksoten kotihoidossa Kotona 
kokonainen elämä -hankkeessa.

Voimaa vanhuuteen -hanke
Eksote osallistui vuosina 2012–2014 Ikäinstituutin koordi-
noimaan valtakunnalliseen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden 
terveysliikuntaohjelmaan (2005–2014). Ohjelmaan kuuluivat 
Eksoten kunnista Luumäki, Lemi, Savitaipale, Taipalsaari, 
Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala. Aiemmin Lappeenrannan 
alueella Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa toteutettiin jo vuosina 
2005–2007, ja silloin siitä vastasi Lappeenrannan Palvelukes-
kussäätiö.

Ohjelmatyön päämääränä oli edistää kotona asuvien, toimin-
takyvyltään heikentyneiden ikäihmisten, yli 75-vuotiaiden it-
senäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avul-
la. Tavoitteisiin edettiin kehittämällä ja lisäämällä iäkkäille 
tarkoitettua liikuntaneuvontaa, lihasvoima- ja tasapainosi-
sältöistä ohjattua liikuntaa, arkiliikunnan mahdollisuuksia 

ja ulkoilua. Toimintaa kehitettiin ja järjestettiin yhteistyössä 
kuntien vapaaehtoistoimijoiden, järjestöjen ja julkisen sekto-
rin kanssa. Toiminnasta muodostui pysyviä käytäntöjä ja niitä 
kehitetään yhteistyössä edelleen.

Yksi merkittävimmistä saavutuksista ohjelman aikana oli 
liikunta- ja ulkoiluystävätoiminnan käynnistyminen kunnissa. 
Eksoten kouluttamat ystävät toimivat tällä hetkellä aktiivises-
sa yhteistyössä Eksoten kotikuntoutuksen ja kanssa. Koti-
kuntoutus koordinoi tätä vapaaehtoistoimintaa. Tavoitteena 
on kouluttaa jatkuvasti uusia toimijoita ja tukea olemassa 
olevien mielenkiintoa sekä jaksamista erilaisin tietoiskuin, 
tilaisuuksin ja tapahtumin.

Ohjelman aikana hoitajia, fysioterapeutteja ja kuntohoitajia 
koulutettiin ikääntyneiden liikunnan osaajiksi ja toiminta-
kyvyn tukijoiksi hyvässä yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa. 
Osaamisen vahvistaminen oli tärkeä osa ohjelmaa.

Kotihoitoa koordinoivien fysioterapeuttien  
palkkaamien
Kotihoitoon palkattiin vuosina 2012–2014 koordinoivia 
fysioterapeutteja yhteensä seitsemän kappaletta, jokaiseen 
Eksoteen kuuluvaan kuntaan tasavertaisesti suhteessa 
alueen asukasmäärään. Heidän tehtävänään oli koordinoida 
kotihoidon kuntoutustoimintaa eli samalla tukea asiakkaita 
ja kotihoidon hoitajia asiakkaan omatoimisuuden parantami-
sessa. He vastasivat omalta osaltaan alueen ikääntyneiden 
terveyden edistämisestä luentojen, ohjauksen ja neuvonnan 
keinoin. He huolehtivat myös kuntoutuksen vapaaehtois-
toiminnan koulutuksista ja koordinoinnista. Lisäksi heidän 
työnsä vastuualueeseen kuului huolehtia sekä apuvälineistä 
että asunnonmuutostyöasioista.

Kotona Kokonainen Elämä (KASTE) -hanke 
2013−2015
Eksote oli osatoteuttajana Kotona kokonainen elämä 
-kehittämishankkeessa (1.3.2013–31.10.2015), joka toteutti 
sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen KASTE-ohjelman 
tavoitteita ikäihmisten palvelurakenteiden ja sisällön uudis-
tamiseksi. Hankkeen ylätavoitteena oli kehittää ikäihmisten 
kotiin tuotettavien palveluiden kokonaisuutta ennakoivasti, 
korostaen hyvinvointia ja osallisuutta. Kehittämistyöllä tuet-
tiin Eksoten strategisia tavoitteita ja palveluverkkouudistusta 
laitoshoidon purkamiseksi ja palvelujärjestelmän keventämi-
seksi. Painopisteinä olivat palvelutarpeen arvioinnin kehittä-
minen sekä kotihoidon sisällön ja toimintatapojen uudistami-
nen kohti kuntoutumista ja toimintakykyä edistävää kotona 
asumisen tukemista. 

Hankkeen aikana kotihoidossa otettiin käyttöön varhaisen 
puuttumisen, äkillisen tilanteen ja toipilasajan mallit sekä 
vastuuhoitajuus. Projektityöntekijät (kotihoidon sairaanhoitaja 
ja lähihoitaja) toimivat muutosagentteina kotihoidon kentällä. 
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He sekä valmensivat että kouluttivat henkilöstöä yhdessä te-
kemällä ja yhteistyössä kotihoidon fysioterapeuttien kanssa. 
Valmennuksen ja koulutuksen keskeistä sisältöä olivat toi-
mintakyvyn arviointi ja mittaaminen, ravitsemustilan arviointi 
ja seuranta, kuntoutumissuunnitelman laadinta, toteutus ja 
arviointi sekä asiakkaan itsenäisen suoriutumisen tukeminen 
ohjauksen avulla.

Vastuuhoitajamalli
Vuoden 2014 alussa Eksoten kotihoidossa ja asumispalve-
luissa otettiin käyttöön vastuuhoitajamalli. Vastuuhoitaja-
malli perustuu ajatukseen, että kaikilla ammattiryhmillä ja 
jokaisella hoitajalla on vastuu asiakkaan kokonaisvaltaisesta 
toimintakyvystä ja terveydentilasta. Vastuuhoitaja vastaa 
asiakkaansa toimintakyvyn arvioinnista sekä tukemisesta 
arkitoimintojen ja kuntoutuksen keinoin. Toimintakyky ja 
kuntoutumisen tukeminen ovat jokaisen asiakkaan oikeus ja 
näin ollen kuuluvat jokaiselle hoitajalle. Tämä malli osaltaan 
syrjäytti kuntoutumisvastaavatoiminnan. 

Kuntouttava arviointijakso kotihoitoon 2014
Kotihoidossa otettiin käyttöön kuntouttava neljän viikon 
arviointijakso kaikille uusille asiakkaille kesällä 2014. Jakson 
toteuttamisesta vastasi silloin alueen kotihoito. Tavoitteena 
oli rinnakkain sekä arvioida että samanaikaisesti tukea asi-
akkaan toimintakykyä arviointijakson aikana. Arviointijaksolta 
saadun informaation perusteella suunniteltiin tukitoimenpi-
teet ja harjoitteet. Kuntoutuksen koordinoivat fysioterapeutit 
tukivat prosesseja tarvittaessa.

Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen
Koulutustoiminta on ollut keskeinen osa Eksoten kotikuntou-
tuksen kehittämistä. Kotihoitoa ja palveluasumisen henki-
löstöä on koulutettu kotikuntoutuksen henkilöstön tuella 
säännöllisesti. Merkittävin koulutuskokonaisuus on ollut 
muistikuntoutuskoulutus. Koulutuksen sisältö liittyi pääosin 
muistisairaan arjen tukemiseen kuntoutuksen keinoin. Kou-
lutus sisälsi paljon käytännön harjoittelua, kuten muistisai-
raan liikkeelle ohjaamista, liikkumisen tukemista ja ryhmä-
toimintojen ohjaamista. Tällä hetkellä hoitajia on koulutettu 
noin 400, ja toimintaa jatketaan edelleen. Tarkoituksena on 
kouluttaa koko hoivan henkilöstö 2017 loppuun mennessä.

Muistisairaiden kuntoutus on tärkeä osa kotikuntoutusta, 
ja sitä on myös kehitetty viime vuosina. Diagnoosivaiheessa 
muistipoliklinikka ja kotikuntoutus tekevät yhteistyötä. Diag-
noosin jälkeen muistipoliklinikan fysioterapeutti arvioi varhai-
sen kotikuntoutusintervention tarvetta ja sopii kuntoutusin-
terventiosta kotikuntoutuksen muistiosaajien kanssa. Jakson 
tavoitteena on usein muistisairaan ja hänen läheistensä 
varhainen tukeminen, jotta toimintakyvyn turhilta ongelmilta 
vältyttäisiin ja kuntoutujan osallisuus itselleen mielekkäisiin 
asioihin säilyisi mahdollisimman pitkään.

Resurssien lisääminen kotikuntoutukseen 
Kotikuntoutuksen resursseja on lisätty säännönmukaisesti 
vuodesta 2011 alkaen. Voimakkain panostuksen vaihe alkoi 
vuonna 2014 kuntoutuksen organisaation perustamisen 
jälkeen. Alkuvuodesta 2014 kotikuntoutukseen palkattiin 

Toimenpiteet kuntoutuksen vastuualueella
  Resurssien lisääminen 

  Painopiste fysioterapeuttien yhteiskäynteihin hoitajien 
kanssa ja hoitajien ohjaaminen

  Läsnäolo kotihoidon tiimeissä

  Terveyden edistämisen yhteistyö alueella

Toimenpiteet hoivan tulosalueella
  Laitoshoidosta vapautuneiden resurssien siirtäminen 

kuntoutukseen

  Yhteisten tavoitteiden asettaminen ja aikataulutus

  Johdon sitoutuminen ja osallistuminen yhteiseen 
 toiminnan kehittämiseen

  Kuntoutuksen ja hoivan yhteistyökäytännöistä sopiminen

Riikka Lehmus

Toimintayksikön 
esimies, Jatko- ja 
kotikuntoutus 

Etelä-Karjalan  
sosiaali- ja terveyspiiri
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ensimmäinen toimintaterapeutti- ja fysioterapeuttityöpari. 
Tavoitteena oli käynnistää moniammatillinen kotikuntoutus 
sairaalasta kotiutuvien iäkkäiden ja vaativan kuntoutuksen 
asiakkaiden tueksi. Rekrytointia jatkettiin voimakkaasti 
hyvien kokemusten ja toiminnan kustannusvaikuttavuuden 
vuoksi. Tällä hetkellä kotikuntoutuksessa työskentelee kaikki 
prosessit huomioiden yli 30 henkilötyövuotta. Henkilöstö 
koostuu fysio- ja toimintaterapeuteista, kuntohoitajista sekä 
kuntouttavista lähihoitajista.

Kotikuntoutusta toteutetaan Eksoten alueen jokaisessa kun-
nassa ja sitä pystytään tarjoamaan lähes kaikille sairaalasta 
tai kuntoutumiskeskuksesta kotiutumiseen tukea tarvitsevil-
le. Resurssit kuntoutukseen on saatu palvelurakenneuudis-
tuksen kautta henkilöstörakenteen muutoksilla ja tehtävän-
siirroilla hoivan alueelta.

Kolmiportaisen kuntoutusmallin käyttöönotto
Kotikuntoutuksen kehittämisessä ja kuntoutuksen kohdis-
tamisessa päädyttiin keskittymään vahvasti ikääntyneiden 
palvelupolun varhaiseen vaiheeseen. Kuntoutuksen indikaa-
tiona oli mahdollisuus toimintakyvyn parantumiseen ja palve-
lutarpeen vähentymiseen. Kokonaistavoitteena oli kuitenkin 
se, että kuntoutus on iäkkään tukena tarvittaessa kaikissa 
elämänkaaren vaiheissa.

Moniammatillinen palvelutarpeen arviointi 
Uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi keskitettiin 
palvelutarpeen arviointitiimille vuoden 2014 alusta. Käytössä 
on yhdenmukainen ja vakioitu toimintamalli koko Eksoten 
alueella. Moniammatillisessa tiimissä toimii tällä hetkellä 13 
palveluohjaajaa. Tiimi koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä kuntoutuksen ammattilaisista, joita ovat sairaanhoitaja, 
sosionomi, geronomi, terveydenhoitaja ja fysioterapeutti.

Laaja-alainen palvelutarpeen arviointi toteutetaan kiireel-
lisyyden perusteella 3–7 vuorokauden sisällä asiakkaan, 
omaisen tai viranomaisen yhteydenotosta. Palvelutarpeen 
arviointikäynnillä kartoitetaan asiakkaan toimintakykyä, ter-
veydentilaa, asumista, asuinympäristöä, sosiaalisia verkosto-
ja ja palvelujen saatavuutta sekä omaisten/läheisten osal-
listumista. Arviointikäynti pyritään tekemään aina tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan palveluohjaajan ja fysioterapeutin 
yhteiskäyntinä. Keskeistä asiakkaan palvelutarpeen arvioin-
nissa on ennakoida toimintakykyyn ja terveydentilaan kohdis-
tuvat riskitekijät, sekä tunnistaa asiakkaan omat voimavarat 
suhteessa asiakkaan rajoitteisiin ja kuntoutumisen mahdolli-
suudet. Lisäksi arvioidaan apuvälineiden ja kodin muutostöi-
den tarvetta. 

Kotikäynnillä asiakas ja omainen saavat monipuolista palve-
luohjausta myös kuntoutukseen ja ravitsemukseen liittyen. 
Asiakkaalle räätälöidään tarpeenmukaiset palvelut, jossa 
huomioidaan koko palvelujärjestelmän tarjoamat mahdolli-
suudet. Mikäli todetaan tarve kotihoidon palveluille, käyn-
nistetään kuntouttava arviointijakso (4 vkoa). Arviointijakson 
jälkeen tehdään moniammatillinen yhteispäätös yhdessä 
asiakkaan ja omaisten kanssa kotihoidon palvelujen jatkumi-
sesta tai päättymisestä. 

Myös säännöllisen asiakkuuden aikana toteutuu jatkuva 
palvelutarpeen arviointi arviointitiimin toimesta kahdesti 
vuodessa. Vastaavasti ympärivuorokautisen hoivan ja asumi-
sen tarve arvioidaan keskitetysti yhteistyössä SAS-toiminnan 
(selvitä, arvioi, sijoita) kanssa. SAS-tiimi ohjaa tietyin kri-
teerein selvityksen ja arvioinnin jälkeen asiakkaan sijoitusta 
hoitopaikkaan.

  Moniammatillinen palvelutarpeen 
arviointi

  Ikääntyneiden lähivastaanottotoi-
minta

  Omaishoitajien tuki ja kuntoutus

  Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ja 
ryhmätilaisuudet

  Muistisairaiden varhaisvaiheiden 
tuki

  Yhteistyö järjestöjen ja vapaaehtois-
ten kanssa (koulutukset, luennot 
yms.)

Painopisteenä uusien kotihoitoon  
tulossa olevien asiakkaiden toiminta-
kyvyn tukeminen

  Moniammatillinen palvelutarpeen 
arviointi sairaalasta kotiuduttaessa

  Tukikäynnit palvelutarpeen  
arvioinnin perusteella

  Kuntouttavan arviointijakson  
(4 vkoa) käynnistäminen ja  
tukeminen

  Kotihoidon säännöllisten asiak-
kaiden toimintakyvyn ja hoitajien 
tukeminen

Painopiste äkillisissä toimintakyvyn 
menetyksissä

  Intensiiviset kuntoutusjaksot

  Kesto 6–8 vkoa, keskimäärin 3 x 
viikossa, keskimäärin 1h/kerta

  Tärkeää kotihoidon tukeminen 
jakson aikana sekä kuntoutuksen 
jatkuvuus jakson jälkeen

Kolmiportainen malli

Varhainen puuttuminen ja 
terveyden edistäminen

Kotihoidon toimintaa 
tukeva kuntoutus

Monialainen  
kotikuntoutus
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Viime maaliskuussa kotihoitoa koordinoivan kun-
toutuksen painopiste siirrettiin sairaalasta kotiu-
tuviin kotihoidon uusiin asiakkaisiin. Keskitetyn 
kotiutuksen tiimi kotiuttaa heistä jokaisen. Kes-
kitetyn kotiutuksen ansiosta kuntoutus päästään 

aloittamaan viipymättä, ja näin saadaan myös tuloksia. 

Keskitetty kotiutus käsittää moniammatillisen työryhmän/
tiimin, jossa työskentelee kolmen fysioterapeutin ja yhden 
toimintaterapeutin lisäksi kolme ja puoli sairaanhoitajaa 
sekä kolme kuntouttavaa lähihoitajaa. Tiimi kotiuttaa kaikki 
sairaalasta tai muilta osastoilta kotiutuvat asiakkaat, joilla 
on arvioitu olevan kotihoidon tarvetta, mutta ei aikaisempaa 
kotihoidon asiakkuutta. Tiimi käynnistää tarvittaessa myös 
kotihoidon kuntouttavan arviointijakson tai vaihtoehtoisesti 
tukee kuntoutujaa kevyemmillä interventiolla eli tukijaksoil-
la (kotikuntoutus, kuntouttavan lähihoitajan käynnit yms.), 
mikäli varsinaista kotihoidon tarvetta ei ole. 

Kuntoutumis- ja palvelutarpeen arviointi sekä 
kuntoutumissuunnitelma
Kun ikääntynyt kotiutuu, tekee fysioterapeutti tai toiminta-
terapeutti sairaanhoitajan kanssa yhdessä aloituskäynnin 
ikääntyneen luona. Palvelu-/kuntoutustarpeen arviointikäyn-
nillä selvitetään kuntoutujan toimintakykyä, ravitsemusta, 
mielialaa ja sosiaalisia verkostoja. Tehdyn alkukartoituksen 
perusteella laaditaan asiakaslähtöisesti kuntoutumis- ja 
hoitosuunnitelma. 

Kuntoutumissuunnitelma tehdään aina kuntoutus- ja 
palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä yhdessä kuntoutujan 
ja hänen läheistensä kanssa. Suunnitelman lähtökohtana 
ovat aina kuntoutujan omat arjen tavoitteet. Siihen kuvataan 
asiakkaan jäljellä olevaa toimintakykyä, voimavaroja ja oma-

toimisuutta sekä keinot kuntoutujan tavoitteiden saavuttami-
seksi. Kuntoutumissuunnitelmaan kirjataan myös läheisten 
osallistuminen. Kuntoutuja, hänen läheisensä ja kotihoito 
osallistuvat niin kuntoutumissuunnitelman laadintaan kuin 
sen päivittämiseen. Tavoitteet asettaa aina kuntoutuja itse. 
Tavoitteista halutaan mahdollisimman konkreettisia: esimer-
kiksi ”Pystyn kävelemään postilaatikolle. Saan valmistettua 
lounaan. Voin pukea ilman apua.”. Tavoitteiden saavuttami-
seksi tärkeää on yhteistyö toimintaterapeutin, sairaanhoita-
jien, kotihoidon, kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa.

Kuntouttava arviointijakso 
Säännöllisen kotihoidon aloittaminen vaatii aina kuntoutta-
van arviointijakson ennen päätöksentekoa. Jakso käynnistyy 
palvelutarpeen arviointitiimin ja kuntoutuksen tekemällä 
yhteisellä moniammatillisella kuntoutus- ja palvelutarpeen 
arvioinnilla. Arvioinnin perusteella suunnitellaan kotihoidon 
ja kuntoutuksen tarve yhdessä kuntoutujan ja hänen läheis-
tensä kanssa. Kuntoutustarve ei välttämättä ole aina fysio- tai 
toimintaterapiaa, vaan usein arkisten asioiden harjoittelua 
liittyen esimerkiksi pukeutumiseen, aamupalan laittoon ja 
pesuihin. Jakso kestää enintään neljä viikkoa ja se toteu-
tetaan yhdessä kotihoidon kanssa. Jakson aikana tuetaan 
kuntoutujan omatoimista selviytymistä arjessa. Jakson päät-
teeksi arvioidaan kuntoutujan kotihoidon ja muiden palvelui-
den tarvetta moniammatillisesti yhdessä asiakkaan, hänen 
läheistensä ja kotihoidon kanssa. 

Käytännössä prosessi etenee siten, että kotiutuksen yh-
teydessä tehtävän palvelu- ja kuntoutustarpeen arvioinnin 
perusteella käynnistetään tarvittaessa kotihoidon kuntoutta-
va arviointijakso, joka kestää enintään neljä viikkoa. Kaiken 
keskiössä on asiakkaan päivittäinen konkreettinen avuntarve. 
Fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja kuntouttava lähihoitaja 

5
Keskitetyn kotiutuksen tilanne  
Eksotessa 2015
Toimintayksikön esimies Tarja Viitikko
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tukevat asiakasta arjessa tarpeen mukaan asetettujen tavoit-
teiden suuntaisesti. Asiakkaan luokse tehtävien käyntiker-
tojen määrä vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan. Arvioin-
tijakso voidaan toteuttaa myös ilman kotihoitoa keskitetyn 
kotiutuksen ja monialaisen kotikuntoutuksen tukikäynnein.

Arviointijakson jälkeen päätetään, tarvitseeko kuntoutuja 
kotihoitoa vai ei. Keskitetyn kotiutuksen tiimi arvioi tarvetta 
yhdessä kuntoutujan, hänen läheistensä ja kotihoidon kans-
sa. Tavoitteena on, että yli puolet kuntoutujista pärjää ilman 

säännöllistä kotihoitoa jakson jälkeen. Tällä hetkellä toteutu-
ma on hieman alle 50 %.

Kaikki kotiutuvat eivät välttämättä aloita neljän viikon arvi-
ointijaksoa. Alkukartoituksen jälkeen voidaan todeta, että 
fysioterapeutin ja kuntouttavan lähihoitajan tekemät kontrol-
likäynnit riittävät. Tällöin päädytään tukijaksoon, jonka aikana 
tehdään enintään kolme asiakaskäyntiä.

Tukijakson tai kuntouttavan arviointijakson päätteeksi 
moniammatillinen tiimi päättää yhteistyössä asiakkaan 
ja tarvittaessa omaisten ja kotihoidon henkilöstön kanssa 
tarvittavasta tuesta. Kuntoutujan palvelutarpeen perusteella 
päätetään, tarvitaanko säännöllistä kotihoitoa vai ei. Mikäli 
kotihoitoon päädytään, on sen tavoitteena tukea asiakkaan 
kotona selviytymistä. Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakasta 
niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista hän ei itse suoriudu. 

Periaatteita
  Asiakkaan oma tavoite ohjaa toimintaa 

  Kuntoutus aloitetaan heti, viiveettä

  Kuntoutus tapahtuu asiakkaan arkiympäristössä

  Monialainen palvelutarpeen arviointi

  Asiakkaan osallistaminen
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Kotihoidon tehtävänä on vanhusten, vammaisten, toipilaiden 
ja pitkäaikaissairaiden hoito ja palvelut siten, että eläminen 
kotona on mahdollista turvallisesti. 

Kotihoidossa keskitytään huolehtimaan asiakkaan perus-
hoidosta, hoivasta ja sairaanhoidollisista toimenpiteistä ja 
lääkkeistä. Kotihoidon tukipalveluiden kautta asiakas voi 
saada myös ateria- ja kauppapalveluja ja esimerkiksi turva-
puhelimen.

Kun otat toiminta-
mallia käyttöön, 
aloita tästä 

 Analysoi nykytila

 Siirrä resurssit kotikuntoutukseen vähentä-
mällä ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa

 Asiakkaan oma tavoite ohjaa kuntoutus-
jakson kulkua. Palvelun tuotava lisäarvoa 
kuntoutujalle.

 Huolehdi asiakkaan polun sujuvuudesta, 
vältä päällekkäisyyttä, tue asiakasta löytä-
mään voimavaransa

 Vahvista tukea monialaisen verkostotyön 
käynnistämiseksi

Tarja Viitikko

Toimintayksikön  
esimies, Kotona 
asumisen tuki ja 
lyhytaikainen hoito

Etelä-Karjalan  
sosiaali- ja terveyspiiri
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Kotikuntoutus ja kotihoito ovat sisäkkäisiä toimintoja, joiden tehtävä on tukea 
toinen toistaan. Ne on alun perin suunniteltu Eksotessa yhteen. Kotikun-
toutuksen tehtävänä on vastata toimintakykyä parantavasta harjoittelusta 
niin, että iäkäs selviää kotona. Kotihoidon tehtävänä on puolestaan auttaa 
ylläpitämään tätä toimintakykyä, jotta kotona pysyminen olisi mahdollista, 

kuntoutusjohtaja Markku Hupli selvittää. 

Hupli näkee uuden keskitetyn kotiutuksen ja kotikuntoutuksen toimintamallin ydinkoh-
tina 1) asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, 2) palvelutarpeen arvioinnin 
keskitetyn kotiutuksen yhteydessä (arviointijakso) ja 3) monialaisen kotikuntoutuksen. 
Näiden toimintojen selkeä ja sujuva liittyminen toisiinsa tukee parhaiten näkemystä 
toimintakykyisenä ikääntymisestä. 

Eri toimijatahoja olisi tärkeä saada irtautumaan välivaiheen kotiuttamisesta. Asiakas 
tulisi kotiuttaa kuntoutumaan suoraan kotiin, ihmiselle tuttuun toiminnalliseen ympäris-
töön sen sijaan, että kotiutetaan ensin sairaalasta terveyskeskukseen tai muuhun mah-
dolliseen kotiutuskeskukseen. Koti itsessään ei tuota hyvinvointia, vaan sillä on välillinen 
rooli hyvinvoinnin tuottajana. Tutun ympäristön vaikutus kuntoutumisen edistäjänä ja 
nopeuttajana on ensiarvoisen tärkeää. 

Keskitetyn kotiutuksen moniammatillisen työryhmän haastattelussa nousi esiin, että 
suurin muutos keskitetyn kotiutuksen palvelumallissa koskettaa palvelu- ja kuntoutus-
tarpeen arviointia. Kuntoutus-/arviointityöryhmä näkee sen aikaisempaa tavoitteellisem-
pana, laaja-alaisempana ja yhtenäisempänä järjestelmänä. Asiakkuus syntyy kuntou-
tus- ja palvelutarpeen arvioinnin ja asiakkaan tarpeiden pohjalta yhtenäisin kriteerein 
kohdellen kaikkia asiakkaita tasavertaisesti. Kaikille asiakkaille laaditaan kuntoutu-
missuunnitelma. Tämän lisäksi koko hoitotyön näkökulma on vaihtunut kuntouttavaksi 
hoivan ja puolesta tekemisen sijaan. Palveluprosessit ovat nopeampia ja joustavampia 
aikaisempaan verrattuna. Palvelumalli on kehittänyt myös yhteistyötä eri ammattiryh-
mien kesken ja laajentanut ammatillista osaamista ja tietotaitoa. Myös henkilökunnan 
tehtäväkuvat ovat monipuolistuneet. 

Uuden palvelumallin käyttöönotossa on hoivajohtaja Taina Jaakon mielestä kysymys 
sekä ajattelukulttuurin että asennetason muutoksesta. Tämä muutos koskettaa käsitystä 
ikääntymisestä yleensä ja siihen liittyvän toimintakyvyn alenemisen ennakointia: ikään-
tynyt voi ottaa toimijan roolin olematta toiminnan kohde. Muutokseen ei liity pelkästään 
käsitys ikääntyvän ihmisen itseensä panostamisen sopivuudesta ja rahojen käyttämises-
tä oman hyvinvoinnin kohentamiseen, vaan käsitys siitä, kuka palveluja tuottaa. ”Palvelut 
voivat tulla muualta kuin yhteiskunnan taholta, ja palvelujen tarjoaja voi olla joku muu 
kuin hoitaja tai terapeutti, esimerkiksi postimies. Keskeistä on eri toimijoiden mahdolli-
suuksien käyttäminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi”, Jaako toteaa.

6
Henkilökunnan ajatuksia ja näkemyksiä 
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Kotikuntoutuksen keskeisenä tavoitteena on asiakkaan itsenäi-
nen selviytyminen ja säännöllisten palvelujen myöhentäminen. 
Kotikuntoutus on keskeinen tekijä säännöllisen kotihoidon 
peittävyyden vähentämisessä. Tulevaisuuden kotihoito perustuu 
interventioihin ja tukipalveluihin, ei pitkäaikaiseen, vuosia 
kestävään kotihoitoon.”
Taina Jaako
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Keskitetyn kotiutuksen toiminta ja 
monialaiset kuntouttavat interventiot ja 
kotihoidon arviointijakso ovat vakiintu-
neet osaksi ikääntyneiden palveluketjua 
Eksotessa. Toimintaa arvioidaan ja 

kehitetään edelleen. Mittareista keskeisin on tähän 
saakka ollut taloudellisen vaikuttavuuden mittari 
osana Eksoten tietojohtamista. Sen avulla toimin-
nan vaikutukset ovat olleet helppo osoittaa.

Toimintakyvyn arviointi ja kuntoutuksen vaikutus 
toimintakykyyn ICF-viitekehyksen avulla on tämän 
hetken kehittämisen keskiössä. Kuntoutujan oma 
kokemus korostuu entistä enemmän. Mobiilin 
teknologian avulla arviointi toteutuu jatkossa asia-
kaslähtöisemmin ja kirjaamiseen käytettävä aika 
vähenee. Vaikuttavuuden arvioitiin saadaan näin 
erilaista näkökulmaa.

Käsitystä toimintakyvystä on laajennettava koske-
maan iäkkään mahdollisuutta ja kykyä sosiaalisiin 
suhteisiin. ICF-viitekehys tukee juuri tätä näke-
mystä. Tärkeänä kehittämiskohteena on yhteisöl-
lisyyden lisääminen sellaisten asumisratkaisujen 
avulla, jotka mahdollistavat sosiaaliset kontaktit 
joko omaehtoisesti tai tuettuna. Tärkeäksi nähdään 
kolmannen sektorin, kuten eri järjestöjen, mukaan 
ottaminen esimerkiksi yksinäisyyttä lieventämään. 
Yhteistyön kehittäminen rajapintoihin (kotihoito, 
sairaala yms.) jatkuu näin ollen edelleen. Teknolo-
gisten sovellusten edelleen kehittäminen edesaut-
taa tässä työssä.

Palvelujen jatkuva parantaminen on tulevaisuuden 
visioiden lähtökohtana. Digitalisaatio on, ja siitä 
tulee, yhä merkittävämpi osa sote-uudistusta. Se 
vaatii suunnittelemaan ja tuottamaan palveluja uu-
della tavalla. Uusi teknologia mahdollistaa uuden-
laisia palveluinnovaatioita sosiaali- ja terveydenhoi-
toalalla. Lähtökohtana kaikessa tulisi kuitenkin olla 

asiakkaan tilanteen tai toimintakyvyn paraneminen 
palvelun avulla.

Digitalisaation myötä mahdollistuvat erilaiset 
sähköiset asiointi- ja seurantapalvelut, jotka vah-
vistavat kotiin annettavia palveluja, ja varmistavat 
niiden saatavuutta kaikkina viikonpäivinä myös 
ilta- ja yöaikaan. Digitalisaatiolla tulee olemaan 
keskeinen merkitys myös kuntoutuksen sektorilla. 
Erityisesti apuvälineiden rooli tulevaisuudessa tulee 
korostumaan teknologian kehittymisen myötä. Mitä 
enemmän tuetaan ihmisiä kotiin, sitä enemmän 
tullaan tarvitsemaan apuvälineitä. Apuvälineiden 
kulutus tulee kasvamaan, ja niihin joudutaan in-
vestoimaan. Tämän lisäksi robotiikka tekee tuloaan 
terveydenhoitoalalle. Välineet kehittyvät koko ajan, 
ja niihin pystytään jo liittämään esimerkiksi erilaisia 
prosessiohjauslaitteita. Kehitys mahdollistaa kun-
toutuksen painopisteen siirtämistä virtuaalikuntou-
tukseen ja asiakkaan terveydentilan ja hyvinvoinnin 
aktiiviseen seurantaan.

Henkilökunnan arkisen työn näkökulmasta on 
oleellista, että tiedonhaun prosessit helpottuvat 
ja toimivat sujuvasti esimerkiksi ajanmukaisten 
laitteiden ja uusien tietoteknisten sovellusten 
avulla. Toiminnan tehostaminen edelleen vaatii 
myös keskitetyn kotiutuksen ja kotihoidon tehtävien 
saumattomampaa yhteensovittamista. Vastuuhoi-
tajamallia ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestel-
mää tulisi sujuvoittaa niin, että käyntejä asiakkaan 
luona pystytään tekemään riittävästi kuntouttavan 
arviointijakson aikana.

Asumisratkaisujen on tuettava ikääntyneen mah-
dollisuutta selvitä kotona. Tähtäimessä on tehdä 
kotihoidosta ja hoivasta ”tarpeetonta”. Tavoitteena 
on päästä tilanteeseen, jossa yli 75-vuotiaista alle 
10 % olisi enää säännöllisessä kotihoidossa.

7
Kehittämiskohteita ja haasteita
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