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Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 

Kaste on sosiaali- ja terveydenhuollon pääohjelma, joka toteuttaa hallitusohjelmaa ja 

sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa  

 Strateginen ohjausväline, jolla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja 

 terveydenhuoltoa 

 

Kaste-ohjelmassa määritellään sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoimin-

nan ja valvonnan painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat uudistus- ja 

lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset.  

Kaste-ohjelman päätavoitteena on, että 

 1. hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat 

 2. sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty  

 asiakaslähtöisesti 

 

Tarkoituksena on, että valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset toimijat tekevät 

yhteistyötä, jotta uudistukset toteutuvat. 

Osallistuvat kunnat määrittävät tarvelähtöisesti sisällöt painopisteiden suuntaisesti 

Kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea valtionavustusta. 

 



Ikäihmisten palvelut: palvelutarpeesta ja toimintakyvystä 

Huomioitavaa 

 75-84 vuotiaiden osuus on kasvanut: tämä ryhmä tulee tarvitsemaan 
eniten palveluita 

 Erityisesti liikkumisrajoitteisten määrät kasvavat 75- 84 vuotta 
täyttäneiden osalta kaksinkertaisiksi joka vuosi-ikäryhmässä 

 Kehittyneet hoitomenetelmät ovat pidentäneet elämää ja tautikirjo 
muuttunut    

 

Mitä tulee tapahtumaan? 

- Elinaikaodote pitenee vuoteen 2030 mennessä 

- Sairauksien alku siirtyy myöhempään (paitsi dementiaoireisten osalta, 
joiden määrä tulee kasvamaan) 

- Sairaudet lievenevät hoitomuotojen kehittyessä  

- Sairastuvuus tiivistyy viimeisiin elinvuosiin 

- Lievemmät rajoitteet lisääntyvät 

 



Kotona kokonainen elämä 

Kotona asuvan ikäihmisen hyvän arjen mahdollistaminen 
kotona: 

 

 Palvelutarpeen arviointi ja arvioinnin yhtenäistäminen  

 Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen sekä 
palveluketjujen mallintaminen 

 Muistisairaiden palvelujen kehittäminen 

 Kotisaattohoidon vahvistaminen 

 

  Yhteinen ajatus siitä, minkälaisista elementeistä  
 Suomen paras kotihoito syntyy ja niiden 
eteenpäinvieminen 

  



 
 

Yhteinen ajatus Suomen parhaasta kotihoidosta 

 

Sisältää: 

 asiakaslähtöisen kotihoidon tulevaisuuden  

 määritelmän 

 kotihoidon sisältöjen, prosessien ja sos/pth/esh –   

 palvelupolkujen kehittämisen 

 yhtenevät toimintatavat tarvelähtöisyys ja alueelliset 

 vahvuudet huomioiden  

NYT  

 Kotihoidon sisällön ja toimintaprosessien 

kehittäminen  

 Muiden resurssien integroiminen tukemaan kestävää 

 hyvinvointia (verkostoyhteistyö 3. ja 1. sektori) 

   

 



Kotona kokonainen  

elämä  2015 

Suomen parhaan  

kotihoidon elementit 

      KESTÄVÄ HYVINVOINTI 

Kotona asuvan ikääntyneen mielekäs ja turvallinen arki  

Tukielementit 

Suomen paras kotihoito 

Laitoshoito 

Perusterveydenhuolto 

Teknologiaratkaisut 

Suunnitelmallinen  

monitoimija- 

yhteistyö 

Asumisen ja palveluiden  

kokonaisuus 

Asiakkaalle arvoa tuottavat  

tarvelähtöiset prosessit ja 

hoitoketjut  

Suunnitelmallinen, kaikki  

resurssit huomioiva  

palvelujen tuottaminen  

Teknologia toimiva osa  

palvelujen tuottamisen  

“arkkitehtuuria” 

Asumisratkaisut 

Muu verkosto 
Hoivaa ja hoitoa kotiin 

1x vk tai 24 h, asuminen 

joustaa = naapurusto- ja  

palvelualuemallit 



Kansalaisyhteiskunta Palveluyhteiskunta 

Omatoimisuus Pysyvä avuntarve 

Hyvinvoinnin tuottamisen ympäristöt 

Sukulaiset 

Ystävät 

Vapaaehtoiset 

Järjestöt,  

yhdistykset 

Yritykset 

Julkinen hoiva  

ja hoito 

Arvon tuottaminen asiakkaalle 



Päätavoitteena tuottaa arvoa asiakkaalle 

 

Hyvinvoinnin, hoivan ja hoidon infrastruktuuri tukee 

ikäihmisen turvallista ja mielekästä asumista kotona.  

 2015 syksyllä ollaan pitkällä Suomen parhaan 

kotihoidon asiakaslähtöisten prosessien 

kehittämisessä  

 Sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä 

erikoissairaanhoidon yhdistävät palvelupolut ovat 

kehittymässä luoden pohjaa vuoden 2017 sote-

lainsäädännölle 

 

Kehittämistyö tehdään yhdessä toinen toisiltaan oppien 



Kehittämisrakenne 

1. Kaikille suunnatut yhteiset teemaseminaarit  

2. Täsmäkehittämiseen suunnatut työpajat 

    a) vertaisoppiminen ohjelman sisällä  

    b) Vertaisoppiminen muusta kehittämistyöstä 

    c) Alueelliset koulutukset ja työpajat 

3. Mentorointitoiminta 

4. Ohjelman sisäinen työskentely.   

Tavoitteena:  

 Vahvistaa  

     1. yhteiskehittämistä 

     2. oppimista toinen toisilta  

     3. hyvien käytäntöjen jakamista jo prosessointivaiheessa   

 Tuottaa  

     4. käytännössä todennettuja hyviä käytäntöjä 

     5. parhainta tietoa ja kumuloituvaa osaamista   

     6. mielekästä yhteiskehittämistä koko ohjelma-alueelle  

 



 

1. Palvelutarpeen arviointi 

 

Arvioinnin käytännöt toimivat 

yhdenmukaisina ja tukevat ikääntyneiden  

hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, 

itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. 

LKU: työpaja hyvistä käytännöistä 

EKL: Toimintamalli käytössä, arviointi 

käynnissä, kehittäminen tulosten mukaan 

Kouvola: Useita työpajoja aiheesta, 

yhteinen malli varhaisen tuen kanssa. 

Eksote: keskitetty palvelutarpeenarviointi 

toiminnassa, koti-ikävä-malli käytössä, 

yhteyskeskus pilotoitu 

 Yhtenäisiä tapoja etsitään 

Arviointikoulutuksiin osallistuu yli 500 hlöä Koko alueella nyt noin 630 osallistujaa 

Kouvola, EKSOTE RAIosaaminen 

vahvistunut työntekijä- ja päätöstasolla 

 

Arviointikoulutuksen hyödyllisyys 

arvioidaan 

Työn alla 

Eksote, Kouvola ja EKL 

Alueellinen asiakas- ja 

omaistyytyväisyyskysely, alku – 

lopputilanteen vertailu 

 

Alkukysely toteutettu  

LKU noin 750 henkilöä 

EKL 620 henkilöä (analysoitu, 

kotihoidossa laadittu tiimitasolla 

kehittämiskohteet) 



Vastuuhoitajamalli on kuvattu ja otettu 

käyttöön  

Vastuutyöntekijämallin käyttöönotto 

LKU kehitetty osassa käytössä, 

Eksote, EKL: käytössä 

Työn alla, kehitetään eri 

prosessin osia sitä kohti 

Äkillisten tilanteiden hoitamisen toimintamalli on 

kuvattu ja sen käyttöönottamiseksi tarvittava 

kehittämistyö on käynnistetty osallistuvissa 

kunnissa, Eksote JA EKL 

Eksote ja EKL käyttössä, arviointi 

menossa 

Alueelliset työpajat, jossa alueen ja 

palveluketjun toimijat työstävät yhdessä 

ikääntyneen hyvän arjen tukemista.  

Koko alueella noin 400 työpajaa 

tähän mennessä 

Asiakaslähtöisyyden painottuminen 

työskentelyotteena 

Eksote: kuntoutumisprosessit 

pitkällä + hoito- ja 

kuntoutumissuunnitelma, 

monitoimijainen verkostotyö 3. 

sektorin kanssa 

Kouvola: hopasujen pilkkominen ja 

asiakaslähtöisyyden 

varmentaminen 

EKL: tarvelähtöinen resurssointi 

Työpajojen tulokset työstetään raportiksi ja 

toimintasuositukseksi 

 

Kyllä  



2. Kotihoidon sisällön ja 

työprosessien kehittäminen 

Välitön asiakastyö määritellään ja sen 

osuus on 65 – 70 % työajasta 

 

EKL: tähtäävät koulutukset 

/prosessimuutokset menossa, resurssitiimi 

käytössä 

Eksote: toiminnanohjausjärjestelmä ja 

resurssipooli pilotoinnissa 

Kouvola: toiminnanohjauksen pilotointia, 

asiakas- ja omaisraadit ohjaamassa 

EKSOTE ja EKL yhtenäisen 

palveluohjausosaamisen kehittäminen 

Kaikki alueet: johtamisen kehittäminen 

Järjestetään alueelliset työpajat, jotka 

Break-Trough menetelmällä työstävät 

kotihoidon toiminnanohjausta ja 

asiakaslähtöisiä palveluprosesseja. 

Tulokset raportiksi ja suositukseksi 

LKU: nykytilakuvaukset: työajan 

kohdentumisen arviointi, päivittäisen työn 

organisointi, toimintakäytäntöjen kuvaukset 

tehty, palvelujen tila-selvitys, 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon 

valmistautuminen 

Saattohoidon kehittäminen EKSOTE ja Kouvola aloittaneet,  

EKL tiiviinä osana kotihoitoa 

Henkilöstökysely EKL tehty, kehitt.tarpeet määritelty + 

toimenpiteet 

Hyvinvointiteknologian alueellinen käyttö LKU selvitys tehty, EKSOTE edelläkävijä 



3. Muistisairaiden palvelujen 

kehittäminen 

 

Selvitetään alueellisten muistipalveluiden 

tila, kehittämistarpeet ja käynnistään 

kehittämistyö,  

Eksote: muistisairaan hoitopolku 

valmis, muistikoordinaattorit työssä 

ja prosessi valmis 

Muistikuntoutusosaaminen myös 

fysioterapeuteilla 

Kouvola: työryhmätyöskentely 

aloitettu 

Alueellinen asiakas- ja 

omaistyytyväisyyskysely, alku – 

lopputilanteen vertailu 

 

Ei 

Toimiva yhteistyömalli kehitetään ja 

työstetään toimintasuositukseksi 

 

Työn alla 


