
 
 

 
Geriatripäivät 
30-31.1.14 

 
 

Tarja Uusitalo 
geriatrian 
ylilääkäri 

 
 
 

Uudenkaupungin 
yhteistoiminta-

alueen 
terveyskeskus 



2 

VAKKA-
SUOMEN 
SEUTUKUNTA 



Kaksi puoliaan pitävää kaupunkia 

Laitila 
 Maatalous 

◦ Kanamunan tuotanto 

◦ Varhaisvihannestuotanto 

 Tuulilasituotantoa (Pilkington, Finnlamex) 

 Venttiilit (Naval Oy) 

 Muoviteollisuutta (Coreplast Laitila Oy) 

 Laitilan virvoitusjuomatehdas 

Uusikaupunki 
 Autotehdas, Mercedes-Benz A 
 Soijajalostamo käynnistynyt 10/13 
 Yaran lannoitetehdas ja telakka 
 Vakka-Suomen panimo 
 
 Momentum.. 



Työn kehittäminen  
terveyskeskuksessa 

 

 Laatutyötä on tehty pitkään ja vuonna 2011 Uudenkaupungin terveyskeskus ja 
vanhustyö saivat laaduntunnustuksen (SHQS). 

 
 Vuodesta 2005 alkaen terveyskeskus on osallistunut valtimotautien laatuverkostoon 

(Conmedic). 
◦ Vuonna 2013 laatuverkosto nimesi Uudenkaupungin terveyskeskuksen vuoden 

laatuterveyskeskukseksi 

  

 Prosessityöskentely on tullut vuosien saatossa henkilökunnalle tutuksi, tärkeimmät 
prosessit on kuvattu. 

 Hoitopolut kuvataan ja vastuut määritellään, jolloin henkilökunta tietää paremmin miten toimia ja 
mistä löytää tarvittavan tiedon.  

 Tavoitteena on ensisijaisesti parempi hoito potilaalle, mutta prosessien tehostamisen myötä 
saadaan myös kustannussäästöjä.  

 



Muistityö Vakka-Suomessa 



Muistisairaan palvelukokonaisuus 
 

 
 Kehitystyötä on tehty oman työn ohella:  

1. hanketyöskentelyn avulla (Seutukunnallinen muistihanke 2009-2012) 

2. prosessimallintamisen avulla (Muistiprosessi valmistui 2011)  

 
 Avaintekijänä sekä kehittämisessä että toiminnassa on seutukunnallinen, 

moniammatillinen ja sektorirajat ylittävä  yhteistyö. 
 Jokaisen työtekijän osuus palvelukokonaisuudessa on tärkeä ja minkä tahansa puuttuminen voi 

rapauttaa hoidon.  

 Jotta kokonaisuus toimisi, tarvitaan toisen työn ymmärtämistä ja arvostamista.  
 

 

 
 



Seutukunnallinen muistihanke 2009-2012 
 

 

 

 

 

 

 

 Hankkeen rahoitti Turun AMK, Varsinais-Suomen Liitto ja kunnat 

 Noin 50 käytännön työntekijää 

Raportti löytyy Googlettamalla: Muistisairaan palvelupolku (Virjonen/Turun AMK/2012) 

 
 
 



Muistiprosessi 

•   
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 Hyvinvointityö  
◦ Päihdetyöryhmä 

◦ ”Liike on lääke”-ryhmä 

 Diabeteksen ja valtimotautien hyvä hoito (prosessityö) 
◦ 2009  2011 diabetespotilaiden diagnosointi on kaksinkertaistunut 

 Yhteistyö työterveyshuollon kanssa 
◦ Muistiasiat terveystarkastuskyselyn osana 

 Koulutus 
◦ Väestö; lukuisat järjestöt, Muistiviikon tapahtumat 

◦ Henkilökunta; eri työyhteisöille ja ammattiryhmille, 46 henkilöä suoritti muistihoitajakoulutuksen 

◦ Lehdistö 



 
 Muistivastaanotolle lähettämisen kynnys matala, lähetteitä useilta ammattiryhmiltä 
 Käytännössä 70-vuotiaista alkaen 
 Ennakoiva tapa toimia, etukäteen hyvissä ajoin ennen vastaanottoa  

 esitietojen kerääminen tiivistelmään 
 kokonaislääkityksen selvittäminen 
 mittarit: Muistikysely läheiselle, CERAD/MMSE, Barthelin indeksi, IADL, CDR, GDS-15 
 pään kuvantaminen 
 ns. muistilabrat + muut tarvittavat labrat 
 muut mahdolliset selvitykset (kuten RR-taso) 

 Asiakaslähtöisyys, potilaan kokemat oireet ja vaivat ovat ensisijaisia, välillä muistiasiat 
”katsotaan siinä sivussa”.  

 aina geriatrinen kokonaisarvio 

 

 Kokonaisuuden hallinta korostuu yksilötasollakin – geriatrian sielu? 



 1 kk  soitto (lääkityksen siedettävyys) 
 3 kk  muistikoordinaattorin tai kotihoidon muistihoitajan kontakti 
 6 kk  kontrolli lääkärillä  

◦ Hoitotahto-, edunvalvonta- ja testamenttiasiat 

 Jatkossa vuosittain lääkärillä + lupa ottaa yhteyttä missä ongelmassa tahansa 
◦ Kotihoidon potilaat kotihoidon lääkärille 

◦ Muut potilaat keskitetysti muistivastaanotolla 

 
 Muistikutsujärjestelmä 
 Muistikoordinaattorityö 

 
 Seurannan toteutuminen  turvallisuus ja luottamus  



 Hoito- ja palvelusuunnitelma muuttuu hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaksi. 
 Kotona on ainakin tehty paljon kuntouttavaa työtä, tavoitteena on saada tämä työ näkyväksi, 

suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi.  

 Tämä edellyttää tietoa lähtötilanteesta, potilaan kokonaistilanteen kartoittamista (mittarit). 

 
  Seutukunnallisessa muistihankkeessa 2009-2012 

1) sovittiin käytettävistä mittareista 
2) laadittiin lomakepohja hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa varten  

 

 Uusi toiminta-ajatus edellyttää koulutusta, sillä  
 mittaaminen on monelle vanhustyön toimijalle vierasta  

 kuntoutus koetaan vieraaksi – vaikka on arkipäivää ja koostuu hoidon ja palvelujen 
kokonaisuudesta  

 Asennekysymys! 
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Seutukunnallisesti sovittu kliininen 
mittaristo potilaiden arvioon 
- myös muiden kuin muistisairaiden 

 
Aina asiakassuhteen alkaessa ja kontrollit 
sovitusti 

 
MMSE, Barthelin indeksi, IADL, paino, pituus ja 
SPPB  
 

 
Tarvittaessa tehtävät mittarit 
 

 
Muistikysely läheiselle, CERAD, CDR, GDS-15, 
Audit 
 

 
Toistuvasti tehtävät mittarit 
 

 
MNA: vuosittain syntymäkuukauden mukaan 
RAVA: vuosittain poikkileikkausmittaus + 
sijoituksia arvioitaessa 
 



 Muistiprosessiin luetteloitu hoitopaikat yhteystietoineen 
 Yksiportaisuus 
 Muistisairaan kohtaaminen 
 
 Hyvän hoidon kriteeristö  

◦ Aihealueet vastaavat henkilökunnan tällä hetkellä tärkeimmiksi kokemia hyvän hoidon elementtejä 
– valtakunnalliset linjaukset huomioitu 

◦ Paras tuntemus käytännön toiminnasta on sen tekijöillä 

  Kaikki mukaan kehitystyöhön! 
    sitoutuminen 

     työhyvinvointi 

      hoidon laatu 



Työn mittarit 



1) Arvioitu muistisairaiden potilaiden määrä väestötietojen ja esiintyvyyden mukaan /  
 Laadukkaat dementiapalvelut – opas kunnille/Stakes 2008;  

 65-69-vuotiasta  2.3 % 
 70-74-vuotiasta 4.2 % 
 75-79-vuotiaista  8.6 %    
 80-84-vuotiaista  13 % 
 85-89-vuotiaista  25.3 % 
 Yli 90-vuotiaista  33.5 % 

◦ EuroCoDe-tutkimuksen ilmaantumisprosenteilla sama tulos 
 

2)  Kelasta selvitetty Alzheimer-lääkkeisiin peruskorvausta saaneiden määrä 
 
   Näistä laskettu diagnosoitujen potilaiden osuus olettaen, että 85 %:lle muistisairaista on 

 lääkitys aloitettu (Alzheimer 70 % + sekamuodot 15 %) 

 

   Vuoden 2008 lopussa Uudessakaupungissa 52 % potilaista oli näin arvioiden diagnosoitu,  

  samalla tavalla laskettuna: 

 
 
 

väestö 31.12.10 31.12.11 31.12.12 
Uusikaupunki 15 800 79 % 89 % 91 % 
Vehmaa  2 400 68 % 72 % 67 % 
Pyhäranta  2 200 65 % 80 % 84 % 
Taivassalo  1 700 53 % 65 % 70 % 
Kustavi     900 60 % 63 % 58 % 

Diagnosoitujen potilaiden osuus 



Katsottu myös kokonaiskustannuksia 
  
 
THL:n tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetin tilastot  
 
 1. Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit  

2. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit 

3. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäivät  

4. Sairaalahoidon hoitopäivät 

5. Vanhainkotien hoitopäivät 

6. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 

7. Omaishoidon määrä 

8. Kotihoidon asiakkaiden määrä 

9. Kotona asuvien osuus 

10. Lonkkamurtumien esiintyvyys 

 

 + Uudenkaupungin toteutuneet kustannukset 
 
Verrattu yli 75-vuotiaiden palvelujen käyttöä ja kustannuksia 
 vuosina 2007 ja 2011 (Sotkanetissa ei 10/13 ollut vielä 2012 tietoja käytettävissä) 

 Uusikaupunki vs. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja koko maan tilanne 

 
 



Tehtyjen toimien myötä Uudessakaupungissa..  

 Iäkkäiden sekä avohoidon että laitoshoidon palvelujen käyttö on vähentynyt 
merkittävästi  
◦ 2007 iäkkäiden palvelujen kustannukset olivat noin 3.6 miljoonaa euroa korkeammat verrattuna 

tilanteeseen, jossa palvelujen rakenne ja käyttö olisi ollut maan keskiarvon mukaista  

◦ 2011 palvelut olivat vastaavasti laskettuna noin 6.8 miljoonaa euroa alhaisemmat. 

◦ Huomioitava, että tarkasteltu ainoastaan palvelujen käyttöä verrattuna teoreettiseen tilanteeseen 
(Uudenkaupungin väestö + palvelut maan keskiarvon mukaiset)   ei voida puhua suoraan 
euromääräisestä säästöstä 

 

◦ Muistisairaiden palvelujen lisäksi tehty paljon muutakin kehitystyötä sekä terveyspalveluissa että 
vanhuspalveluissa! 

 
 



Kiitos! 
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