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1. Lähtökohdat
• Perusturvajohtaja esitteli valtuustoseminaarissa 2.6.2020 hoivan 

tilannetta. Seminaarissa esitettiin toive virkamiesvalmistelusta 
syksyn uutta seminaaria varten. Valmistelu on tehty kesän 2020 
aikana pienellä epävirallisella virkamiesryhmällä. Tarkoitus on ollut 
tehdä pohjatyötä, jolla kuvataan tarpeet, perustelut ja 
mahdollisuudet uudistamiselle, joka voi olla laaja-alaista.

• sote-keskus pitää mallintaa. Valmistelutyötä kannattaa tehdä itse, 
jotta on valmistauduttu mahdollisen maakunnan syntymiseen 

• päätöksenteko etenemisestä tapahtuu virallisessa järjestyksessä 
(hallinto- ja johtosääntö) 

• julkisen sektorin rahoitusmahdollisuudet kiristyvät
• veronmaksukyky heikkenee ja veronmaksajat vähenevät 

(huoltosuhde heikkenee) 
• palvelutarve kasvaa



2. Tarkastelun kohde 

• kotiin tarjottavat hoiva- ja hoitopalvelut
• osasto
• iän ja toimintakyvyn perustein tarjottavat 

asumispalvelut
• edellä olevista ne toiminnot, jotka ovat 

merkittävältä osin julkisesti rahoitettuja (myös 
asumis- ja toimeentulotuki) joko palvelun 
käyttäjälle tai palvelun tuottajalle



3. Nykytilanne

• pirstaloitunut palvelurakenne, kuka hallitsee?
• kapasiteetti ei ole koordinoidussa, optimoidussa 

käytössä. Esimerkki: öisin on töissä kuusi sote-
ammattilaista joka päivä. 

• palvelurakenne ei ole syntynyt loogisen 
suunnittelun seurauksena vaan ajan myötä 
yksikkö kerrallaan.  Ne ohjautuvat osittain omista 
lähtökohdistaan 

• rajapintoja on useita (esim terveydenhuolto –
sosiaalipalvelu, osasto – kotihoito, Ruuttikoti –
terveyskeskus). 





4. Ratkaistavat ongelmat 

• kestävyysongelma, koska talous kiristyy ja hoivan tarve kasvaa
>70 vuotiaiden määrä ja osuus väestöstä kasvaa vuoteen 
2030 saakka

• mielenterveysongelmien ja -kuntoutujien määrä on 
keskimääräistä merkittävästi suurempi 

• nykymallilla asiakaslähtöisyyttä on vaikea parantaa, koska 
yksiköt tuottavat niille aikoinaan määriteltyjä palveluita, mutta 
asiakkaasta kokonaisvastuuta kantava taho voi olla vaikea 
hahmottaa

• epäkurantti rakennuskanta 
• päällekkäistä työtä on merkittävästi, mutta sen määrää ei 

tiedetä, koska kukin yksikkö ”lokeroituu”  
• henkilöstötyytyväisyys ja rekrytoinnin vetovoimaisuus 

kaipaavat kohentamista



Tavoitteet hoivan uudistamiselle
1) asiakaskokemuksen paraneminen,
2) henkilöstökokemuksen paraneminen,
3) tuottavuuden lisääminen (kustannus / asiakas),
4) laadun ja vaikuttavuuden paraneminen

Ehdotus ”Perussäännöksi”:
Kaikkien neljän tavoitteen on toteuduttava 
kaikissa suunnitelluissa muutoksissa ainakin 
keskipitkällä tähtäimellä



6.Ratkaisun ajattelumalli

Koko hoiva ja hoito ajatellaan asiakastarpeen ja kokonaiskuvan kautta 
• Ei sektoreittain (vanhukset, vammaiset, mielenterveys, osasto….)
• Ei rakennuksittain 
• Ei ammateittain 
”Puhtaalta pöydältä”

Asiakasnäkökulma: hoiva ja hoito ovat asiakkaan kannalta hallittu, koordinoitu 
kokonaisuus. Asiakas ei näe yksiköiden ja organisaatioiden rajapintoja

Henkilöstönäkökulma: palvelu tuotetaan moniammatillisissa tiimeissä, jotka 
asetettujen tavoitteiden ja mittareiden tukemana ohjautuvat itse

Talousnäkökulma: hoivan ja hoidon kokonaiskustannukset eivät kasva. 

Viitekehys on kolarilainen malli Buurtzorgista



Kolarin ikärakenteen kehitys

https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-
julkaisut/kuntakuvaajat/vaestoennuste

et



Kustannuksista

• Palvelutalo kustannukset
147 000€/vuosi

• Yhden yötyöntekjän
kustannus vuositasolla noin 
78 000€

• Osaston huolto arvio 
vähintään 90 000€



Terveyskeskuksen osaston kuormitus


	Kolarin hoivapalveluiden tulevaisuuden kuva
	1. Lähtökohdat
	2. Tarkastelun kohde �
	3. Nykytilanne�
	Dia numero 5
	4. Ratkaistavat ongelmat �
	Dia numero 7
	6.Ratkaisun ajattelumalli
	Kolarin ikärakenteen kehitys��https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kuntakuvaajat/vaestoennusteet���
	Kustannuksista
	Terveyskeskuksen osaston kuormitus

